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 - תדחואמה תיצוביקה העונתה לש ינויער-ירקחמה דסומכ - "ןיקנבט-די"ב
 .ילכלכ-יגולויצוסה רקחמה אוה ,שדח ירקחמ םוחתל סנכיהל ,הנורחאל ,טלחוה

 ,הרבחה יעדמ לש תונילפיצסידה לע ססבתמה ,שדחה םוחתה תא תונכל םיגהונ ונא
 ונל קינעי יגולויצוסה רקתמהש אלה ונתמגמ .* ו וש כ ע  ר ק ח מ  םשב
 .תלצראה-העונתהו יצוביקה בושיה רושימב תוילאוטקא תועפותו םיכילהת לש הנבה

 תא ןחוב יגולויצוסה רקחמה ירה ;דבעידבש רקחמ אוה ?רוטסיהה רקתמהש דועב
 םייתרבחה םירדסהה ,תורה-יכלה תא חתנלו תולגל ץמאתמ אוה .הווהב םירבדה ינפ
 .תמילקה תואיצמה תא םינייפאמה ,םיימנידה םיכילהתהו

 לנולעה ץמאמב ונל עייסל יושע ירו ט ס ל ה ה  ר ק ח מ ה  םסג ,ןכא
 לע - רבעה תא רקוח אוה ךא .דיתעב םייופצה תוחתפתהה לכילהתו הווהה תנבהל
 ".ותונשל דוע רשפא-יאו ףלחש רבעל תוסחי?תמה תויודעו תודועת סיסב

 ,תיתועמשמ הדימב ,עייסל יושע יוושכעה-יגולויצוסה רקחמהש םירובס ונא

 תיפצת ללוכ) תויפצת ,תולכתסה לע ססבתמ יגולויצוסה רקחמה .דיתעה לע העפשהב
 פשט םיגצילמ םימגדימ םע תונויאר עוציבו םינולאש יולמ ,(רקוחה לש תפתתשמ

 .תויצלרוק בצעמו םינותנ ףסוא רקתמה .תורקחתנ תויסולכוא

 תודבוע לש יתטיש ףוסיאב הצמתמ וניא תיעדמ הדובע לש הביט :דועו תאז
 ךות תויקוה תעיבקבו תוירואית טוביגב אוה עדמה לש וחוכ .תויגולופיט ןיגבבו
 החכוהה ןחבמב הדמע רשא ,תיעדמה ה?רואיתל . םייריפמא רושיאו הניחב לדכ
 ןאכמ .תיזחתו ?ובינ לש רשוכ םג םא יכ ,רבסה לש תלוכל קר אל הנשי ,תיריפמאה
 תיתרבח תוינידמ לש הבוציעל ,לעדמה רקחמה לש תילאיצנטופה המורתה תעבונ
 .דיתעה לע עיפשהל תצמאתמה ,תיתעונתו

 הנתטמה תואלצמה תא בצעל ןגרואמה יתרבחה ץמאמה איה ,תרו"י ני דמה
 התארשה תא בואשל הכירצ תיתעונתה תויגידמה .היוצר.דיתע תנומת לש הרואל ,רידת
 תססבמה היגולואידיאלו םיחנמ םיכרעל הקוקז איה .םלוע-תפקשהו ןוזח לש תורוקממ
 - תיבילטקפא היהת ןעמל - תוינידמה הקוקז הדלמ התואב ךא .םיכרעה תא תשרפמו
 עדימל - רוציקב .חור-יכלה תניהבלו םיכילהת ןוחביאל ,תואיצמה ?מרוג תרכהל

 , .לתרבח-יעדמ

 ,תונורקע ינש לע הדפקה ךות ,"ןיקנבט-די"ב ?וושכעה רקחמה תא חתפל וננוצרב

 :םיבושח ונל םיארנה

 ,ם"קתה תורלכזמ םע - רקתמה לוהינבו ןונכתב | - אלמה הלועפה ףותיש ןורקע (א

 / .היתוקלחמו היפגא לע



 תא םיפתשמה ,(6%10ת ₪656826]) הלועפ-ירקתמ ,רשפאש המכ דע ,עצבל (ב

 תוביטנרטלאה תניחבב (היליעפו העונתה לרבה תא ,ונייהד) םמצע םירקחנה

 .תויוצרה ?ונלשה תומגמ בוציעבו דיתעה תויזחת תנכהב ,תוייוסינה

 ."ןיקנבט-די" לש יוושכעה רקחמה תא דחוימב ןייפאל םלכירצ הלא תונורקע ינש

 אוה ,ת?רקחתמ ךרדב ותוא ןוחבל טלחוהש םיירוביצה ונייחב בושח יזכרמ אשונ

 ףותלשה .תיצוביקה העונתה לש תל רו ז א ה  ת ו ל לי ע 5 ה לש אשונה

 ץוחמש םיריכש םידבועב תועייתסה לעו םייצוביק המזולו תולעב לע יונבה ,ירוזאה

 .תודבכנ תוירוביצו תוינויער תולאש ררועמ ,ץוביקל

 לכ לש םילמינפ םיכרצמ האצותכ ,םיצוביקה תוליעפל תינויח הריז אוה רוזאה

 הבוח .ונתביבס םע ץוביקה ?סחל לש םתומדל ןחבמ-הדש םג אוה ךא .ץוביקו ץוביק

 תונקסמ קיסהלו תירוזאה תוללעפה לש היתוכלשה תאו התועמשמ תא חתנלו ןוחבל

 ,םילקה בצמל תוביטנרטלא ןוחבל של? .אבהל םג ,התמורתו התוינויח ?בגל תוצימא

 תוליעפל קודיצה תא שדחמ הסנל שי .דיבעמכ םיגהונו םיעיפומ םיצובלקה ויפל

 םירשפאמה ,םלכילהת ולשב אל םאִה ררבל הבוח .הריכש הדובע לע תתתשומה ,תירוזא

 םלילעפמ תוגבל ןתינ אמש וא ,דדובה ץוביקה ?ימוחתל תילכלכ תוליעפ רלזחהל

 .דבלב םיצוביקה לרבה לש םתדובע סיסב לע ,םיפתושמ םילירוזא

 םוחתב ,תיצוביקה הלכלכב הייופצה תוחתפתהה תא תוזחל ןויסנב דוסי תלאש

 - ד מ ה ה כ 5 ה מ ה לש תוכלשה רבדב הלאשה אלה - רוזיאבו דדובה בושיה

 הכפהמ ,םויכ ,יהוז .ונימיל תיבייפואה תג ול וב כט הו כ תי ע

 םולכ םה בושחלמהו הק?טובורה .תכלוהו תרבוג הצואת תלבקמה ,תימנליד ,תדמתמ

 .וזה הכפהמה לש םייטמרדה רכהה-יווק

 תצפהל רתויו רתוי תומכחותמ תוכרעמב םג דיתעב אטכתת תינורטקלאה הכפהמה

 ורדושי - תולנופלט תותשרו היזיוולט יצורע ,וידר-ירודיש תועצמאב ;עדימ

 ןתיג ,םיאתמ תונעיפ תפסותב ,יתיבה היזיוולטה רישכמ תרזעב .םינווגמ עדימ-יפד

 בשחמ תרזעב ,םילבכב היזיוולט תוכרעמ .שקובמה עדלמה תא רוחבל וא טולקל היהל

 תונותעל ףילחת ,ילוא ,היהי םילבכב ןותע) עדימ ריבעהל ףסונ יעצמא ווהי ,יתיב

 .(הבותכ

 ולהל ?תרבחו ?יקשמ ןוגרא יסופד לע םייגולונכטה םייונלשה לש תועפשהה רקח

 .ונלש יוושכעה רקתמה לש םידקומה דחא אופיא

 לעפמל בשחמ תסנכה לש תוכלשהב לפוט םחנמ לפטמ ,ונינפלש רקחמה תדובעב

 תויתרבחה תויעבב ןויד ונינפל .לעפמב חוקיפהו הטילשה הנבימ לע ,ילכלכ

 רשפיאש ,הרקמ-רקחמ דוסי לע ,שדח לעפמל יגולונכט יוניש תרדחה לש תוינוגראהו

 לעפמ םעו םייק לעפמל בשחמב שומישה תרדחה םע - הלופכ האוושה ךות יתטיש בקעמ

 .בשחמב ללכ ושמתשה אל ובש

 ."ןיקנבט-די"ב תירוזאה תוליעפה רקחמ לש ינוגראה זכרמה אוה לפוט םחנמ

 תלצובלקה העונתה לש םיירוזאה םילעפמה רקס לש םויסה יבלשב םויכ ןותנ אוה
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 םע תורכהל רהוצ וגל חתופ אוה ,הזב תשגומה רקחמה תדובעב רבכ ךא .הלוכ ץראב

 .יצוביקה ירוזאה ןוגראה לש תנווגמה תיקשמה תוליעפה
| 

 .תירוזאה תוליעפה לע םימוסרפ תרדיסב ןושאר ירקחמ םוסרפ אופלא ונינפל

 הינוידב ונתעונתל עילסי "ןיקנבט די" לש ירקחמה ץמאמה יכ ,הווקמ ?ינא

 .הבורקה'ותביבסב ץובליקה אשונב היתוערכהבו



 לפוט םתנמ / ה מ ד ק ה

 לתבש תעב ולא תורוש בתוכ ינא .ונת?ב ךותב ינורטקלאה ןדיעה תא םילח ונא

 טלשנ ןופלט רישכמ ךרד רבה םע חתושמ דחא ןב ,תינועבצ היזיוולטב תלכתסמ הנטקה

 םרזש ךכ לע םיכמוס לכהו ,יתילב-בשתמל תינכת ןיכמ ויחא ,היזכרמ-בשחמ ידי-לע

 תנייעמ ןמזב-וב .ץוביקבש למשחה תייזכרמ בשחמ חוקלפל תודוה קספי אל למטחה

 -תלהנהבש בשתמה ףוסמ ?די-לע ונל חוודש יפכ ,ונלש ביצקתה ח"ודב לתילער

 םלמה .םכהותמ סיכ בשחמ תרזעב תיב-ירועש הנלכמ תרחא תבו תונובשחה

 םלבשחוממ םילעפמב םינוש םילכ .םימה-בשחתמ ?די-לע ,ןבומכ ,םיטלשנ תודשב

 -תותינ ?ד?-לע םיכרדומה םלכילהתה םלברתמו םיכלוה םיפנעבו תרחא וא וז הרוצב

 .בשחמ
4 

 םיבשחמה םיבלתשמ הז בלשב .הז ןדיעב שדח בלש לש וחתפב ונא םידמוע התע

 - - -?םעו םייתיב-םיבשחמ םעו םילבכ-תייזיוולט םעו היזיוולט םעו םינופלט םע

 *.תבשחוממ תרושקת :השדח תוכיא רצוי ללעל ראותמכ בוליש

 םידקומ לש םמויק .רלהמ הלהי ,ראותמה ןוויכב ,ץובלקב תומדקתהה ךילהת

 הז לכו - דומיל וא/ו עדלמ תוינכת תנכה ,ןוגרא ,תוגכית תלוכי ילעב םיירוזא

 ?וושכע-עדיב שמתשהל ורשפא* - תויגולונכט תוכרעמ לש תמייק תיתשת סיסב לע

 .תטשבש םינושה םיכרצל

 םתעפשה תא וא ,הלא םיירוזא םלדקומ לש םתומצעתה תא ר?בגת וז הדבוע םאה

 תוכרעמ לע - תובחרנ תומכחותמ תוכרעמ ןממל םדיב רשא - םיילכלכ םילעפמ לש

 ?תולצובליקו תוירוזא

 השענב םיברועמה ילגעמ תבחרהלו עד?למ תמירזל ואיבי ולא תויוחתפתה סאה ,וא

 : ?רוזאהו ץובלקה תודסומב

 תדימ .םדאה-השעמ ידיב תונתינ ןה ;שארמ תובותכ ןניא ולא תולאשל תובושתה

 תא ונתנבה תדימכ היהת ,םיגולונכט םיכ?להת לש תויתרבח תואצות לע ונתטילש

 .םאתהב ונתוגהנתהו - םתעפשה

 ולו -.המורתכ ,רפסמ םינש ינפל יתכרעש ,רקחמ-לט-רוציק ארוקל שגומ הזב

 .תוילאוטקאה תולאשל תויטנוולר תוכלשה רקחמה תואצותב שי .תשרדנה הבלשחל - הנטק

 .אשונב תועדומלו ןוידל איבהל בוט ,רקיעהו

 םינותנ דובלע תרדחהבו יגולונכט יונישב ,ינוגרא יונישב וקסע םיבר םירקוח

 תא ,םהיתונקסמ רואל ,ןוחבל ית?סלנ וז הדובעב .םיבכרומ םינוגראל בשחוממ

 .תפתתשמ תיפצת לש תיגולופורתנא הטישב ,ונלש תואלצמה

 .(טס|תפסת), 83) האר | *
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 ,"ןוגרא" לש יפיצפסה הרקמה ויה "בגנה רעש"ב םיירוזאה םילעפמה

 0: | .ללעל ראותמכ ךילהת רבעש ןמזב לעפמ ?תלהינ

 סב ,היגולויצוסב 8.0. ידומיל תרגסמב ,לאומטש קחצי ר"דל זא שגוה רקחמה

 הנבימ לע בשחמב שומישה תרדחה תועפשה ויה ןוידה דקומב .םינוגרא לש הקימניד לע

 ו .וילעו וב חוקיפהו ןוגראה

 ןהב ןובנ לופיטבטש תודוקנה לע וזמרו ,תויזוכלר תרבגה וארה רקתמה תואצות

 .תוברועמהו היצזלטרקומדה תרבגה הנרטפאתת
| 

 תובוגת ,םישחרתמה םייונישל דגנ-תובוגת לש העפות התלגתה ,הדובע ידכ ךות

 תועפות םג ."םירופיש"ה תחלצהל 'הנכס וולה ךא ,ןהלש טסקטנוקב ןיבהל ונלוכיש

 תוכרעמ חותיפ לש הרוצבו דעומב ןודל םלאב ונא רשאכ ,בל תמושת תושרוד ולא

 ןונכת לש רתויב םימדקומה םלבלשב ,םדוק תחא העש היוצר וז בל תמושת .תובשחוממ

 / ..םייונלשה

 לתוא ודדוע ,רמאמה תא וארק רשא ,יאכז |ןד ר"דלו יקסולק םהרבאל ?תדות
 | .םהיתורעה וריעהו

 ו /

 בטהוממ םינותנ דובי ע שומלש תרדהה .1

 םינגוגראב יגולונכט יוגיפכ

 ןוגראב יגולונכט יוגיש

 .המ רבד םידבעמ וא םירצוי ,ןוגרא לש הרוצב היצקארטניאו תיתרבח תוליעפ

 .תוקופתל תומושת ךפוה ןוגרא :א8%2 גת8 %גה\גת תפטב

 ה ל ג ו ל ו ג כ ט רידגנ ,\006א8ע6 ןוגכ ,םירחאו הלא םירקוח תובקיעב

 הרוצב .תוקופתל תומושת לש וז הכיפה עצבל ןוגראל תורשפאמה ,תוקינכטו הטישכ -

 םיעצמא לש תכרעמ לע דקפומ - תוקופתל תומושת ךפוהכ - ןוגראש רמול ןתינ ,תרחא

 .תאז רשפאל םיאבה ,תויצקארטניא הגבימו םייזיפ

 םיקלחה לע םיעיפשמ תכרעמה לש רחא ואוהז קלחב םייוניש ,םבוליש םצעמ

 ןוויכ תא רתאל הסנמ תיגולויצוסה הירואתה :םמצע לע הרזח - ןאכמו ,הב םירחאה

 ,וז הדובעב .ןוגראה לש ןחבומ טקפסא לע ,םייוסמ גוסמ ,םייונישל שיש העפשהה

 םינותנ דוביעל הרבעה) יפיצפס יגולונכט יונישב דקמתמה ןוידב בלתשהל הסנגנ

 לעו ,ןמצע ןיבל תודיחיה-תת ןיב סחיה לע ,?בוגראה הנבימה לע ותעפשהו (בשחוממ

 .ןוגראב חוקיפה לש טקפסאהמ הלאה םייונישה תוכלטה
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 א
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 :ב םילחש םילונלשהמ תעבונ וז העפשהש ןעוט 161%% .ןוגראב םלסחיה

 תושלרד הטיש לכל ;תונושה תויגולונכטב םדא-חוכב םילאיצנרפיד םיכרצ .א

 .םהל םישרדנה םירושיכה לעו םישנאה תומכ לע הלשמ

 גוס ;(תינוגרא ץוחו םינפ) םינוש היצקלנומוקו תולת יסחל תריצי  .ב/

 ןוגראה ןלב םיסחיה גוסב םג לגוש שיו םינוש םה תכרעמה ךותב םירצונש םיסחיה

 .ותביבסל '

 תואצותה בלט ,תונוש תוטישב ;היגולונכט לכל ?פלצפסה ,תואצותה בלט .ג :- 

 .הנבימה לע עלפשמש ,וז הטישל תודחולימ תונוכת לעב אוה.

 םירחאל דבוע ןיב ,ותדובעל דבוע ןיב תולגולונכטהמ תחא לכב הנוש סחי .ד

 .ןוגראל דבוע ןיבו

 .לטרקנוק הרקמ לכב ,םייטנוולרל וכפהי םיפסונ םימרוג ,הלא לכל ףסונב

 לגש ,וז הנחבה לפל ,םילרשפא תועפשהו םייונלש לש םוצעה ןווגלמה תורמל

 :לגולונכט לוניש ירקות לע םילבוקמ םייללכ םינולפיא

 .('דכו ,לשוקב .,םידיקפתב ,תומכ לודיג) לודיגל רושק ?גולונכט יונלש .א

 .יתשלכ הדימב תודגנתה ררועמ יונלשה םצע .ב

 דובלע תרדחהב םלרבדמו ?ונלשה תא טרופמ רתול ןפואב םירלידגמ וגא רשאכ

 :הז םוחתב םירקוחה לש תופסונ תונקסמ ףיסוהל םילוכי ונא,בשחוממ םינותנ

 םלרחאה לש תולתה תא ריבגמ - היצמוטואו שידח ןוכלמ לש ןוולכב לונלש .ג

 .םייגכט עוצקמ ילעבב

 לדל לע םדוק עצובש םוחתב ,ןוגרא ךותב הדיחי-תת וא הדיחי תפסות .ד

 םדמעמש םלשנא םתוא םעטמ ,הלועפ ףותיש רסוחו תודגנתהל האיבמ ,תרחא הדיחל

 .םצמוצ

 תודגנתה רצוי - לגולונכטה יונלשה ןמ האצותכ םידבועה רפסמ םוצמצ לכ .ה

  .יונלשל

 םצעב ,םינותנה דוביע ךילהת לש "הילקנ"ה העפשהב אוה ונתונינעתה דקומ

 הותינ ךרוצל .תינכט תיעוצקמ תולת םרוגב וא ןוגראב הדיחל תמקהב אלו ,הטישה

 תסנכה וא הדיחי תמקה א ל ל | בשחמל רבעמ לש בצמ אוצמל היה יוצר העפותה

 .ורקחלו וירחא בוקעל ?ל ןמדזהש עורלא והז ,ןכאו .תיגכט הקזחה לש םרוג

 בלשב ,עצכל ילבמ ,תכרעמל תינוציחה הדיחיל דוביעל רמוח תריסמ לע רבודמ

 ףסונ ןורתי .(תימצע בשחמ תדיחי םיקהל ילבמ) ןוגראב ףסונ יונלש ,ןושארה

 ותוא ךותב םימוד םילעפמ םילקתהל םיכישממ ול ליבקמבש ,ךכב אוה רקחנה עוריאל

 םהב עצבתמ יונלשהש ,הלאכ םילעפמ שי ,ןכ לע רתי .ל"נכ יונלש אלל ,ןוגרא

 ' .וחתנל ונילעו ליוסלנ הרקמ ונל תמרות תואיצמה .רתוי רחואמ דעומב

0 
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 ,ינוגראה הנבימה ןיבל יגולונכטה לונלשה ןיב רשקה לע םירבדמ ונא רשאכ

 ?האצות וא הביס אוה םאה ,יגולונכטה יונלשה :הנלה תשקבתמה הלאשה
 , ו

 ךילהתב .םמצע םיטילתמה םיאצמנ לונלשהמ םיעפשומה םישנאה םתוא ןיב ירה

 לונלש לש ןוצר .ידיתעה םדמעמ יבגל ןהשלכ תויפיצ םהל שיש לאדו ,הטלחהה תעיבק

 םלשנא ףוהדל לוכי ,ןוגראב תוכה יסחי תכרעמב ןותנ בצמב לשיא דמעמ רופליש וא

 לע גלדל לכונ וב םינד ונאש הרקמב .ול דגנתהל וא יונלשב ךומתל וא םוזיל

 לש האצותכ ,המדיקהמ קלח אוה ,דימתמו ?ללכ וניה בושחימה ךילהת .וז היישוק

 ,ךילהת תא תובכעמ וא תוזרזמ תוישלא 'תודמע .םיינוגראו םי?לכלכ תונורתל

 ךילהתה תא תוענומ וא תומרוגה ןה אל ךא',הסינכה בצק לעו הרוצה לע תועיפשמ

 ררועיש םייוגישלו ,ה ב ל ס כ | יגולונכטה יונלשל ןאכ סחייתנ ,ןכל .ולוכ

 .ה א צ ו ת כ - חוכה יסחיבו הנבימב

 לע התעפשה איה ,תינרדומה הלגולונכטה 'לש רשקהב תרקהנש ,תיזכרמ הלאש

 לככש ,םינעוט םטנמפ תש 5%81%6ע ומכ ,םירקוחה בור .ןוגראה תויזוכלר

 השלמג תוחפ תכרעמה ,רתוי הלודג תויזוכלרה - רתוי תינרדומ היגולונכטהש

 ת ו ' 5 ל צ 5 5 | תודיהי-תת לש יוביר של ,(םלנושה םלעטקל הימונוטוא תוחפ)

 .רתוי קודה חוקיפהו ,(הלש טקפסאב .ןוגראה לכ לע תשלות תחא לכ רשאכ)

 שומלשה הלועש לככש ,םירחאו 006/86 , |1גדי0ת00 , ך8/1סע םינעוט םדגנכ |

 .תושימג רתוי ןכ לעו ,הימונוטוא רתוי הלהת ןכ - תינרדומ היגולונכטב
1 

 .רקחמה תועצמאב ,ררבל םיצור ונא וז הלאש

 | | םשחמ תרדחהל תודחולמ תונוכת

 הטלשל האוושהב ,םירורב םינויפיא םנשי ,םינותנ דוביעב בשתמב שומלשל

 :ולא תונוכת לע רובענ הבה .(בשחמה דע תילנויצנבנוקה) תינדיה

 ראשנ בותכה רמוחהו ,םיהז םלקתעהב ץפומ בשחמה-טלפ - ה צ פ ה .א

 וב בותכל ןתינ אלו ?רוקמ ךמסימכ וריאשהלו ותונשל ןתינ אל .ךמסלימכ

 ,ושוטשטל םורגל וא בותכה תורלהב לע תוטקהל תנמ לע ,הרורב-אל הרוצב

 טלפ איצוהל ןבומכ ןתינ .םינוממה תטלחהב םה םדועייו םיקתעהה תומכ

 רתול השק ,הז בצמב .ךכב םיצוה םא ,תאז| | תולגל לק ךא ,הנוש וא שדח

 *%ת15162 .םהילע רצונה תוקלפה םע דדומתהל םלגותנ םלקפסמה םידבועל

 םידבועה לצא עובק ראשב ,לטבו רבוע םייונישהמ דחפה רשאכ םגש ,ןעוט

 | ש .תויועטמ דחפה
1 

 ,ףסונ רוריבל ,"םייתניב" בשחמב םושרל לק אל - ת ורד ה ,ק ו ד .ב
/ ' 

 ףיעסב ,רדגומ-אל רמוח ריאשהל השק .ןורפעב ,םיילושב םושלר וא

 -דח הרוצב רדגומ ,םושיר לכ ,ןותנ לכ ."םושרל אלו םושרל" - םייוסמ
1 

 .ולש הירוגטקה תא ללוכה בושיחה לכ רובע ןובשחב תקלנו ,תלעמשמ

 .100-101 'מע "
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 **.ןוגראה -

 זאמ תועש ךות םיעיפומ טלפה ימוכיס .םלנתשמ ןמזה יגשומ - ב צק

 ,עדימה תצפה לש עגרב .(ליבקמב) תיטמוטוא וא ,תוקד ךות וא ,םיעורלאה

 תהתמל תמרוג וז הנוכת .הבוגתל ,רבסהל ,תרוק?בל ןכומ תויהל בייח רמוחה

 רשאכ ,םירחא ןמז ?גשומל םיליגר ויה רשא הלא לצא טרפב ,םישנאה לצא םוצע

 .בר הבוגת-ןמז לע יונב היה לכה

 לודג רעפ לש ומולק :אלה ,בשחמה לש הלועפה תוריהמ לש תפסונ האצות

 םג .ורובע רמוחה תנכה תורשפא ןיבל ותוריהמ ןיב םימייוסמ םיכילהתב דאמ

 *.חתמ רצויה םרוג הז

 הוולמש העפות הניה ,ןוגראב םהוכ תרבגהו םיחמומב תולת - תול תמ ומ

 ,יגורטקלא םינותנ דוביעב תטלוב וז הנוכת .ןוגראב יגולונכט יוניש לכ

 ללכ בשחמה תויה םצעמו ,תיסחי שדח ,יפיצפס עוצקמ רדגב וז חויחמומ תויהב

 .תכרעמה תודיחי ל כ | לע עדימ ןתונו םינותנ ףסואה ,חוקלפ

 בשחמה תלועפ תורלהמ - ם יד בו עב םרוצמ צו תולי עי

 םינותנ-יקדוב ,תונובשה-תלהנהו דרשמ ידבועב ןוכסחל םימרוג ,הברה ותקופתו

 ןוכסה םע תנזאתמ הניא בשתמה רובע רמוח תנכה ידבועב הכירצה תיילע .'דכו

 ולהי ללכ-ךרדב .םירחא םידיקפתל םרבעמ וא םידבוע-תטילפ תרצונ .םדא-חוכב

 | .םתבסהב בר ישוק שי רשא ,םירגובמ-רתויה םידבועה הלא

 :ם ? ד בב ו ע ה *  ג ו ס | ןיב ןיחבהל ונילע

 ,לכ תישאר ,םיברועמ רשא ןוגראה לרבח תא לולכנ ילוהינ םדא חוכב

 לע למוי-םול חוקיפבו ,הרקבו היצרטסינימדאב ,םואיתב ,תומזויבו ןונכתב

 -רכש ?מכסהל ץוחמ רשא הלאכ םרידגהל ןתיג ,הנחבהל ישעמ ןוירטירקכ

 ןיב בוש דירפהל ונילע ,םהלניב .ילבולג רכש םילבקמ רשאו םייללכ םומינימ

 לע וא ןוגראה ללכ לע םישלוחה ,םיינוגרא-ללכ (ריכב תווצ וא) םילהנמה

 תווצ וא םילהנמ ןיבל - ולוכ ןוגראה לש םירדגומ םילנויצקנופ םיטקפסא

 ןוגראה לש םיטקפסאה לכ לע (הדיחיב ,ףינסב) םוקמב שלותה ,"ימוקמ" רליכב

 .םבור לע וא

 ;ויצעולו וירזוע ,ל"כנממ בכרומה ,"הטמ" לאכ סחייתנ םינושארה לא

 הילעו הרושה ידבוע רפסמב הדירי הלח ,בשחמ תסנכה םע .םיפגא-ילהנממו

 -ללהנמ) ?מוקמ ריכב-תווצ ?שנא רפסמב הדירי הלח ןכו ,הטמ-ישנא רפסמב

 .(םלימוקמו םייניב
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 האצותכ ,תוטלחה תעיבקו חוקיפ ,תרושקת יכילהב לונישל הרושק וז העפשה

 :תבשחוממ תכרעמ לש תפסונ הנוכתמ
[ 

 ותובכרומב וא ןוגראב לודיג ,תילגויצנבנוקה הטיטב - תורי לב וי צ ר .ו

 האצותכ ,תוליבקמ תודיחי-תתל תודיחל לש תורזוח תוקולחל חרכהב ואיבה
 תונטק תודיחיב .ךרוצה תעב םהב שמתטהלו םרמטל ,םינותנ זכרל תלוכיה רסוחמ

 לש ןטקה םוחתב רשא םינותנה לע טלוט תוללעפה לע לארחאה להנמה ,רתול

 - ןוילעה גרדל ריבעמו ,תמכסומ המר דע | ומוחתב תוטלחה עבוק ,ותוירחא

 .הובג גרדב תוטלחה תעיבק ךרוצל ץוחנה עדימה ותוא תא - ?נורקע.ןפואב

 . עדלמה לש ילנויצרה לובגל רבעמ םג תוטלחה תועבקנ גרד לכב ,תואיצמב

 וניא ,הצממ וניא הלעמ לפלכ תונושה תודיחיהמ רבעומה עדימה ;קזחומה

 .תודיחיה רתל לש עדלימה םע ,תילנויצר הרוצב רדתסמ וגלאו יביטקייבוא

 לכב עדימ תלעפהל ,רמוחה ןוגראו הרימש |,ףוסיא רשפאמ בשחמב שומיש

 .תוילנויצר תוטלחה תעיבק גרד לכל רטפאמ ךכבו םייטקרפ םיכרצל תשרדינ תומכ

 תוישיא תובוגת רצוי ,ןוגראב בשחמ תרדחה |- ת ול ש יא תר ברו ג ת.ז

 / : :םיגוס ?נשמ

 ! .תוילנויצר-יתלב תובוגת .1
 י |"

 .לשיאה דמעמה לע תספתנה העפשהה יפל הבוגת-תודמע .2

 לע השקמה ,"תיטנרביק הדרח"ב תאטבתמ תללנויצר-לתלבה הבוגתה ?רקיע

 ש .תצלפמכ וללא תוסחייתהו ,הדובע ילכ וב תוארל דבועה

 ,הרדחהה בצקמ ,יונישה תדיממ ןקלתב תונתומי ,אשונה לפלכ תוישיא תודמע

 .הרדחהה-יכילהתב םידבועה לש תמדקומ תוברועממו

1 

 ,הלועפ ףותלש-יאב יוטיב ?דיל תואב ולאה תוישיאה תודמעה תואצות
 .דועו םינותנו תוינכת שובישב ,םינימא-אל םינותנ תמרזהב

 ו

 ןוגראב חוקלפה תכרעמ לע תוכלשה

 לע טולשל תעכ לוכי ןוילעה גרדה .יתוהמ יוביש לח לוהינה יגרד ןיבש סחיב

 לכב עדילמב שומישה לע חקפל לוכי אוה ;םילניבה-לוהינ לגרד לש ךווית אלל עדלימ

 תבחרה תרשפאמ ,והשלכ גרדב!רתוי הבר הטל תלוכי .ויתוארוה עוציב לעו םיגרדה

 .תוליבקמ תודיחלב בר םוצמצו הטילשה םוחת ףקיה

 רתויב ,םיפלנסו םירוזא רתויב 'לפטל לוכי ף%םיינ?ב-להנמ וא "ימוקמ להנמ"

 רתויב טושפה דבועהמ םיגרדה תומכ ,וזכ הרוצב .םדוק רשאמ ,םילעפמ וא תוקלחמ

 2 ** .םצמטצמ ,ל"כנמה דעו

= 

 .היפרגוילביב האר ,יאכז ןד -*
| 

 **   160%, 25.4.85תטפ1ת655 500181.
 ו

 כ
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 ,םילעוצקמ םיצעויב ךרוצה תא ריבגמ ,ןוילעה גרדב םינותנ תפסותב לופלטה

 ?גוגרא-ללכ חוקיפ רשפאמ םינותנ זוכיר לש תורשפא) הטמ-ירזעבו םיפגא ללהנמב

 הדבועה םצע לע .(תיזכרמ הלהנהל תורלשי ףופכה ,ףגא-להנמ לדלב ?יפלצפס םוחתב

 .(םילרחאו !₪ג1516ע, ת66), \606ע, [005) םלרקותה ןיב תועד-יקוליח ןלא ל"נה

 ,תוליגוניבו תולודג תולשעתב ,םייסנניפ תודסומב םירקוחה ועלגה ולא תונקסמל

 םהידלקפת םוצמצ אלו ,םילנלב לוהלנ תוגרד םוצמצ :םילודג םינוגראו תויצרופרוקב

 .תטמ לדלקפת לש תומכבו חתוכב ,ןכותב תורבגתה ;םייגלב תודיחל תומכ םוצמצ וא/ו

 .םינוגראב תוקיפה לע ולא תודבוע תעפשה לע םירקוחה ן?ב המכסה ןיא ,תאז תמועל

 וא ויגשיה לע תישיא-העפשה לש ךילהתל ןווכתמ ינא - ה ו ק ל 5  גשומב

 םללהונו תומרונ תרזעב םיטרפ לש הלועפה שפות תלבגה ךרדב ,ןוגראה לש ויתוקופת

 "  .םללנוגרא

 שפות תא חיטבהל תנמ לע ,חוקלפה תלוכי תא םמצעל רומשל םיפידעמ םישנא

 תיזכרמה הלהנהה ,תילנולצנבנוקה הטלישב .רלחמ לכב אל ךא ,םמצע לש הלועפה

 ,הנתשמ ל"נה רלחמה ,בשחמה תלעפה םע .הל שורדה חהוקיפה רובע הובג ריחמ תמלשמ

 םלישדחה םיאנתה תא תלצנמ הלהנההו ,תיסחי רתוי לוז השענ חוקיפ תגשהל ץמאמה

 ךרדה .ןוגראה לש הלועפה תוללע* תרבגהל ללבקמב ,(תויזוכיר) חתוקיפה תרבגהל

 תוכמסב תובושח תוטלחה תושורד ןהל רשא ,רתוי תולודג תודיחי תריציב איה ךןכל

 תורשפאמ םג ןה ;הערכהה ךרוצל - םינותנ רתול םישורד ולא תודיחיל .ההובג

 *.תוביסנל ןוגראה תבוגתב רתי-תוריהמ

 - תעפשה תדלמ תא ועבקי תאז לכבש ,םלאנתה תא ףיסומ ךא ,ךכל םלכסמ 6

 ;ןוגראהו דרשמה לדוגו גוס ;בשחמה תסנכה ןמזבו לנפל םיאנתה :ןוגראה לע יונישה

 שומישהו בשחמה לדוג ;בשחמה תסנכה לנפל םיארתאו םיחמומ ןיב תוחוכה-יסחי בצמ

 דרשמב וגישהש היצזילנויצרה תגרדו ;הלועפל בשחמה תס?נכ תרוצ ;הדיחיה לדוג ;וב

 תוברועמה תאו בשחמה תלבקל ןוגראה תנכה יבלש תא ,דוע ףיסומ לאכז ןד .םייוסמה

 .ותסנכהבו ונונכתב

 -?צומ היצמרופניא תצפהו רוזיפש ,םיארמה ,רתא ןוולכב םיאצמממ םלעתהל ןיא

 - לללכה בצמה לע םינותנ ?דיחי-להנמ לכל תתל םילוכיו םיחמומה ?דלמ התוא םיא

 **.וקוזיחלו ותחלצהל תומרותה ,תוילנויצר תוטלחה ול רשפאמה רבד

 לשנא - רקיעב ,בשחמה ?חמומ םה ןוגראה לע בר חוקיפ םילבקמה ,קפס אלל

 להנלמה ישנא םגו הטמה לשנא םג םהב םייולת רצונה בצמב .לועפתהו הנכותה

 -ללהנמ דיל חתותינ-לשנאו םייעוצקמ םיצעוי לש םפותלש ,ינש דצמ ."למוקמה"

 .ולא תוגרד ילעבל רתל תוכמס תתל תולהנהה לש תונוכנה לע עיפשמ ,םייניב

 םתלוכי לע ןהו רתוי תוילגולצר תוטלחה לש תואדו לע ןה תססובמ וז תונוכנ.

 .בשחמל תודוה תכרעמה ללכ לע חקפל םמצע-םהלש

 .םלרחאו %ת1510ע *

 ן!גע6תסס **
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 :תוירק?ע תוטלש שולשב םירקוחה םישמתשמ ,ינוגרא חוקיפ לש תויזוכיר תקידבל

 .חוקיפה-בחרמ תטישו םינולאשה תטלש ,םילומגתה תטיש

 תדימ ןיב רישי רשק שיש ,החנהה לע תססובמ ם י ל ומ גת ה  תט י ש

 םינוש םירקבמ שי .ןוגראהמ גלשמ אוהש םללומגתה ןיבל וילע שלוח טרפש חוקיפה

 תואצותה ןיבל וז הטלש יפל תואצותה ןיב המאתה שלש אצמנ תיללכ ךא ,הטישה לש

 -םילרוזאה םילעפמב יכ ,רוזעל לכות אל וזה הטישה ,ונלש הרקמב .תורחא תוטליש יפל

 תישיא םילבקמ םניאש ,ץוביק לרבת םידקפתמ הטמהו לוהינה תוגרד בורב ,םייצוביקה

 הדובע ?אנתו (םיצוביקל םלושמה) רכט לש תלנורקע האוושה של דועו ,רכשה תא

 .תירוזאה תכרעמב ם?דבועה ץוביק-ירבח לכ ןיב ,םירחא

 ומכ .הווהל רבע ןיב האוושהל המיאתמ הניא' ם ינו ל א ש ה  ת ט י ש

 םלרזוחו םינש רפסמ םידקפתמ הלא םילעפמב םידיקפתה ?לעבש ןובשחב תחקל שי ,ןכ

 םיכירעמ ?דל לע ,הווהל רבע ןיב םיבצמ תאוושה לע השקמ וז היצטור .םצוביקל

 | .םינוש

 תוחוודמה תודיחלה לדוג תקידב ,(5קהת 0% 60ת%ע01) הוק ייפ בחרמ

 ,םיכמסלמ יפל םיכילהת חותלנ הזל ףיסונ ךא!,וז הטלשב שמתשנ .להנ?מל תופופכהו

 הוולד ,תוטלחה-תעלבק יכילהת לע הרשי תיפצתו תונולאר ?פל תודמע חותינ

 .5%0016/.0856-ה תטלש ךרד הז לכ .תרושקתו

 רק חה ג'ה ןרוג רא ה 2
 ו

 2 לנבלמ רואת
 ז

 לצוביק תולעבב ירוזא ןוגרא וניהש ,"בגבה רעש ילעפמ' אוה רקתנה ןוגראה

 .תוילעפמ-ללכ תונוש תודיחיו םיילכלכ םילעפמ וכותב ללוכה ,רוזאה

 ן ו כ מ | לש והרקמ אוה תילוהינ תכרעמל בשחמ שומלש תרדחה לש הרקמה

 וב לחוה ותמקה םע רשא ,א ו'צ יי ל ל צב  תזירארו ןוי מל

 .בשחמב שומישב

 ,ררו רי ק ל ל ע 5 מ 3 ,הפוקת התואב םק רשא רחתא לעפמ הארנ ,האוושהל

 ובש ,ם ל ק ל ע 5 מ | םע םג תוושהל לכונ .בשחמב ושמתשה אל וב רשא

 ךילהתב דקמתנ ,חותיגב .ה מ ד א - ל תו פת  ן ו כ מ | :בטחמב טומיש רדחוה

 .תוטלחה תעיבקו חוקלפה יתכרעמ תנלחבמ ןוגראה רבועש ?ללכה

 םילודיגל תוריש ךרוצל םיילכלכ םילעפמ םכותב םידגאמ "בגנה רעש ילעפמ"

 וא ולתורלשב םלישמתשמו שי לכ םא .רוזאה ?צוביק לש םתרצות דוביע וא םייאלקח

 .ץוח-ימרוג וא ,רתוי םלקחורמ םירוזאמ םיצוביק םג םימליוסמ םילעפמב םיפתוש

15 , 



 לכרצ תא תרשמ אוהש ךכב - תירוזא הסבכמ - "רעש" לעפמה אוה ללכה ןמ אצול

 :ולה ,רקחמה ןמזב ,םילעפמה רתל .הליסולכואה

 .קלד תנחת ,םלקלח ןסתמ ,הירגסמ ,ךסומ ,"בגנה ?ימלת"

 .'וכו לצב ,קלס ,המדא-יחופת ףוסיאו הדש-ידובלע ,"לאלקחה בגנה למלת"

 .אופק ףוע תנכהו תופוע-תטחשמ - "רוק ףוע"

 .תופועה תויראש תא לצנמה - "רשב שובי?יל ןוכמ"

 .תונוש תורוצב המדא-ליחתופת דבעמה - "דופת"
- 

 .הנתוכ טופיגל - "בגנה רעש תטפנמ"

 ."המדא ?חופת ןוימל ןוכמ" \

 ."תוקריו תוריפ רוריקו ןוימל ןוכמ"

 ."תירוזא הרגדמ"

 .המדא יחופתל לודג רוריק-תיב - "רוריק ילעפמ" .]

 ."אוצלל לצב תזלראו ףוימל ןוכמ" | "\/

 םנלאש ,םיפסונ םיתוריש וא םילעפמ םג םימייק "בגנה רעש ילעפמ" רצחב

 לש דרשמ ,הלבות-תרבח לש דרשמ ,רדה ?רפל הזירא תיב ןוגכ ,ןוגראה תולעבב

 .ריוא-לסוסלר תרבח ,הרבדה ל?רמחל םינסתמ ,תודבעמ ,םיירנירטו םיתוריש

 לכ ,תאז םע .המצע לנפב תלטפשמו תילכלכ הדיחי הווהמ ,תכרעמב לעפמ לכ

 -םלצובלקה םיגצולמ הב ,תיזכרמה הלהנהה לש תוכמסהו "תיזכרמ הדוגא"ל רושק לעפמ

 .הנוילעה תוכמסה איה ,םילעבה

 תבכרומ ,הנוילעה תוכמסה - "ה א * ל מ ה" | :תומר יתשב תלעופ וז הלהנה

 הב םיפתתשמ .(םיצוביקל קרו) דחא לוק ץוביק לכל .(קשמ-זכרמ) ץוביק לכמ גיצנמ

 הז בכרה .העבצה תוכז אלל ךא ,ךרוצה יפל ,םירחא םידיקפת-ילעבו ל"כנמה םג

 תועקשהו םינזאמ ,תוויד ,הותלפ תוינכתב לפטמו ,רתוי םימעפל ,שדוחב םעפכ בשוי

 .תיללכ המרב לכה -

 ילעב השולש הבו ,עובשב םעפכ תבשוי ת * ב לט ר פו א ה הל הנ ה ה

 םירבח לנש ,תלרוזאה הצעומה שאר ,רבזגה ,םילעפמה ל"כנמ - םילזכרמה םידיקפתה

 לגיצגכ קטמ-יזכרמ ינשו (םילעפמ ?להנמ :ללכ ךרדב) םילעפמב ןמז ותואב םלדבועה

 .האללמה

 תדבועמ םילדגמה-םיצובלקהמ העיגמה תרצותה .תוריש-ילעפמ םה םילעפמה בור

 ןפואב תוקלחתמט ,דוביעה תואצוה תא איצוהל - ץוביקל אלה הרומתה רשאכ ,תקוושמו

 לבקלש לפוסה ריחמה .םינושה םיגוסל ילאיצנרפיד בושיח םע ,תרצות-הנוט לכל הווש

 םללולת םלרבדה ינש) קווישה דעומב הריחמו קושב תרצותה גוויסב הנתומ ץוביקה
 לדוג רדס תא תעבוקה ,תוליעיה תדימב ;(קוושמו דבעמה לעפמב םג תמייוסמ הדימפ
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 חולשמה וא ףיסאה ךותמו ;הדשהמ התעגה םע תרצותה ןוימ-תואצותב ;תואצוהה

 \ / .לעפמל בושיהמ

 .רוזאה לש יפרגואגה זכרמב ,תחא רצחב םיזכורמ ,הרגדמה טעמל ,םילעפמה

 -וביק 10-ל :בגנה-רעש תירוזאה הצעומה לצוביק סיסב לע חתפתה "ר ו ז א ה"

 ,םיבג ,םע רינ ,זרא ,המחור! ,תורוד ,רנה רוא ,לייח רורב ופרטצה הלא םיצ

 ףרטצה ךכ-רחא .םימולעו דעס - םיכומס םיצוביק לנשו זוע לחנ ,הזע רפכ ,םיסלפמ

 םילעפמה-רצח .םילעפמהמ קלתב'ףתוש רבכ היהש ,רוזאל ךומסה ,יכדרמ די ץוביק

 לכ לע .הרייעה יבשות םה םילעפמב םידבועה בורו ,תורדש תרייעל ךומסב תאצמנ

 לדיקפת ללכ ךרדב םיאלממ הלאו ,תירוזאה תכרעמל (5) םידבוע רפסמ קפסל ץוביק

 לרחא םיצוביקל דובעל םירזוח רוזאב םידבועה םירבחה .םייעוצקמ םידיקפתו לוהיג

 ,םלבר םיריכש םג םידבוע .םייעוצקמ םלדיקפתבו םינוש לוהלנ ?דיקפתב םינש 5

 םידבועה לש יללכה רפסמה .רתוי םיקוחר םיבשומו תורייע ,םירעמ ןהו תורדשמ ןה

 .800-ל 700 ןיב - תונועה לפל הנתשמ

 .(םילעפמ) תומוקמ המכב םידחא םיזכרמל קלוחמ להנימה לש ינוגראה הנבימה

 םלדיקפתה ?לעבו תולהגהה ,רומאכ ,תודקפתמ תל ז כר מ ה המ רב

 תונובשחה-להנמ ,ןלכלכ ,תיאלקתה הדעווה זכרמ ,רבזג-רזועו רבזג ,ל"כנמ :הטמב

 ,ןותטלב-זכר ,היינבה-זכר ,בכרלו חוטלבל ,אוביל יארחאה ,ולש תווצהו לשארה

 הלא םידבוע .דרשמה תלהנמ ,תוינקה זכרמ ,םלטקייורפ להנמ ,ןונגנמה תדעו זכרמ

 .- םלדיקפבו םידבועב םירזענ םה .רצתה זכרמבו יזכרמה ןינבב ,ללכ ךרדב ,םיאצמנ

 ןיב תוטיגפ .םירמוש ,ןרצה ,תונובשחה תלהנה ידבוע ,תוסיפדמ ,תוריכזמ ,ןפלט

 ,ללכ ךרדב ,תומייקתמ םיבושייה יגיצנ לש תובישיו הטמה ישנאל םילעפמה ישנא

 | | .הזה ןינבב

 :הטמה ?דיקפתב ,ללכ ךרדב ,םיאצמנ ,ד דו ב ה לע פמ ה תמר ב

 םילעפמב .קוויש להנמ ,"ימוקמ" תונובשח להנמ ,יגכט להנמ ,רוצלי-להנמ ,להנמ

 .לעפמב הלאכ םנשי םא ,םיפגא ללהנמ םג "הללעפה הלהנה"ל םיפרטצמ םינושה

 יגלצב םע לעפמה לש םייזכרמ םידיקפת ילעב םיפתתשמ לעפמ לכ לש תבחרומה הלהנהב

 : | | .ןוגראה ל"כנמו םיפתוש-םיצוביק

 תוארוה םילבקמו דבלב ?מוקמה להנמה לא תורישי םיחוודמ למוקמה הטמה ?שנא

 ץוחמ וא ןוגראה הטמב - לעפמל ץוחמ רשא תוטיגפב .תימוקמה הלהנההמ וא ונממ

 םיפתתשמ ,(םיקפסמה-םיטנאילקה) םיצוביקה יגיצנ םע לעפמב תוטיגפב וא - ןוגראל

 .ותגמזה יפלו ,להנמה לש םיוולמכ קר ?מוקמה הטמה ישנא

 ,םלדיקפתה תרדגה יפל .דחוימ בצמב םיאצמנ,תלמוקמה תונובשחה תלהנה לדבוע

 .בקעמב ,לעפמה ןזאמב תלפטמ תל ז כר מ ה  תרוכנ ו בש ה ה תל הנ ה

 הליבגו םיבללח סלטרכ ,םלסמ - ךכב םירוטקה ץוח-ילופלטבו תועקשהה עוציב רחא

 ,םיצוביקה םע ןוגראה תונבשחתהו םילעפמה ןלב :/הילבגו לוכיז ,(םילעפמה ןמ קלחב)

 .לעפמ לכל טנארפר הב שי הז ךרוצל .ןוגראה תמרב
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 לש למלנפ רלתמתב תלפטמ ת ל מ וק מ ה תוכנו ב ש חה תלה נ ה

 תאצולהו תסנכנה תרצותה ירחא בקעמב ,םידבועב ,תואצוה בקעמב ,לעפמה תויוליעפ

 תחת םיאצמנ תלמוקמה תונובשחה תלהנה ידבוע .םיצוביקה יסיטרכב ,םאתהב ,בויחבו

 ןוגראה לש לשארה תונובשחה להנמ תוכמסו הוקיפ תחת םה - תיעוצקמ :הלופכ תוָכמס

 .למוקמה לעפמה להנמב םייולת םה תישיאו תינוגרא ךא ;הטמב,לעפמל רושקה "ןחלוש"ו

 וא להנמ :םיפתתשמ וזכ הדעו לכב ."םילדגמ תודעו" תומייק לעפמ לכל דומצב

 הדעווה שלא וא (הזכ ונשי םא) לעפמה לש הדש-שיא ,יפיצפסה לעפמהמ םילהנמ

 וא תוחפ ,תברועמ וזכ הדעו .םיצוביקהמ םילדגמ יגלצנו ,ןוגראה לש תיאלקחה

 תוברועמה תמר .לודיגה תמרב ,םלצוביק-לעפמ לסחלל יטנוולרה םוחתב השענב ,רתוי

 .הנועל םאתהב הנתשמ תודעווה לש תוליעפהו

 תורישל רושק אוה .הב לפטמ .אוהש תרצותה לע יארחא לעפמ לכ ,ץוח יפלכ

 תולעב ,תסנכנה תרצותה ביט לע תווידה ..תילנולצנבנוקה הטישב הקופתה לבקמל

 .םילוסמה לעפמה להנמ ךרד תיזכרמה הלהנהל םיעיגמ - קוולשה תואצותו דוביעה

 קשמה-יזכרמ ךרד ,םיצוביקה תובוגת םג תיזכרמה הלהנהל תועיגמ המ ןמז רחאל

 ל"כנמ םע םג רשקב םהש ,תרצותב םילפטמה םללצראה קוולשה ל?גוגרא ךרד םימעפלו

 - .םללעפמה

 הוולדל ףסונב - תיזכרמה הלהנהל םיעיגמ ,םילעפמה בצמ לע םי?לכלכ םלטרפ

 .ל"כנמהו ?שארה תונובשחה להנמ ךרד - לעפמה להנמ

 הלהנהה תשקב לפל ,םלמילוסמ םלטקללורפ קדוב ,הלהנהל ץעויכ ,ן ל כ ל כ ה

 לע חוקיפ-דיקפת וגיא ודיקפת ,תרצותה ריחמ ייוניש ?רחא בקועו ,םילעפמה וא

 להנמ ידי-לע קפוסמה רמוח םע דבוע אוה ,םילעפמה ינלנעב ולופיטב .םילעפמה

 .ומצע לעפמה

 רשאכ םג ,ונממ תוארוה לבקמו ל"כנמל תורישי חוודמ הטמה ישנאמ דחא לכ

 הטמה ישנא לע ל"כנמה תוקיפ .םילעפמה דחאל תיפיצפס םירושקה םיאשונב םילפטמ

 תובייח ,לנשה יפלכ דחאה ,הטמה ישנא תובוגתו םילעפמה לש תובוגתה םג ,רישי אוה

 .תוללעי תויהל ידכב ל"כנמה לא עיגהל

 ,רתויב תימנלד תירוטסלה תוחתפתה לש האצותכ הווהתה ,ןאכ ראותמה ,הנבלמה

 ,תונושארה םינשב תוחתפתהה לע רמוח םייקש ןוולכ .יוניש רבוע אוה ןמזה לכו

 אוהש יפכ ,יללכה ךילהתה תא ןייצל אוה ינינעמ ןכ *.ירוטסיה טוריפל סנכא אל

 תישיאה תורכ?הה ןמו בגנה-רעש ןולעבש םיחווידה ןמ ,ל"נה רמוחה ןמ םכתסמ

 הנבלמה תוחתפתה תא וראית רשא ,םיקיתו םיליעפ םע יתכרעש תונויארהו הכוראה

 .בלש לכב ינוגראה

-- 0-7 
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 בשחמה דע ךילהתה

 ,יצוביק-ןיב ףותישכ הליחתב וחמצ רוזאה יצוביק לש םיילכלכה םילעפמה

 .םילעפמה להנמכ םג שמיש תירוזאה הצעומה שאר .הכותבו תירוזאה הצעומהמ קלחכ

 לש םתוחתפתה .ומצע דסומ ותוא ויה םילעפמה תלהנהו תירוזאה הצעומה תלהנה

 ןופלט ,םידבוע ,יתוברת-יכוגיתה םוחתב ןהו ילכלכה םוחתב ןה ,םיפתושמ םילעפמ

 םילעפמ ומקוה רצחה התואב :ןיינעמ לדומ םינשה ךשמב ורציו וכלה - 'דכו

 תונובשח-תלהנה ,םימרוגה יבשל ףתושמ םידרטמ ןינב ,ןורטאתיפמא ,םיילכלכ

 לכרצ תא ןיגורסל ושמלש בכרה ?לכ .םידבועל ףתושמ לכוא רדחו חבטמ ,תפתושמ

 ,ב"י דעו 'ב התיכמ ירוזא רפס תיב ףסוותה הזל ."םירוטקס"ה ינשמ םיללעפה

 סויגל ,ןייגבל ,חתוטיבל ,בכרל םיארתא .תלרוזאה הצעומה לש תוירחאה םוחתב

 ויה - תוריכזמ ,ןופלט ,דרשמ ,ןרצח ,האורבתל ,םדא-חוכל ,םיצוביקהמ םיליעפ

 ר"וי ,ל"כזמ .םילעפמה ל"כנמו הצעומה שאר ידיקפת ודרפוה םייוסמ בלשב .םיפתושמ

 תא רדיס ,תועפוה ןימזה ,ןורטאתלפמאב תישיא לפליט תלרוזאה הצעומה רבזג וא

 תורישל לפיט םילעפמה להנמ .םיביצקת קליחו םתדובעב םיירוזאה םיסובוטואה

 םיעגונה םיטרפה לכב ברועמ תויהל ךישמהו ,םינושארה םללעפמה לש הלעפהבו המקהב

 להנמ ,םדאה חוכ להנמ ,ולכלכה ,רבזגה דלקפת תא אלימ אוה ,ךשמהב םג םהל

 הצעומה ר"וי - ליבקמבו ,תירוזאה הצעומה תודסומ לכב בשי אוה .דועו ןונגנמ

 , : .םילעפמה תודסומ לכב בטל
[ 

 םיפוגה לנש לש םיל"כנמה ,םיירוזאה םלתורלשהו םילעפמה רפסמ לודיג םע

 - םהלניב רומג קותינ-טעמכ דע ,"לנשה דצ"ב םתוברועמ תא ומצמלצו וכלה ,הלאה

 תוסכלמ בושליחל תוטלש ורצונ',לרוזאה סולגה תסכלממ דרפוה רפסה תיב .םויכ

 וכלה ,םידדצה ?נשב ,הטמה ידיקפתב םידיקפתה ללעב .תוילאיצנרפיד םיליעפ

 ,םוקמ תבריקב ,דרפנ| רוזא החתיפ תירוזאה הצעומה .םה םהימוחתב וחמתהו

 .םלפסונ םיתוריש חותיפ ידכ ךות ,טדחה םוקמל היתודסומ תא הגרדהב הריבעמו

 וכלה םילעפמה .תילמרופ תיטפשמ תונגראתה הלח תילכלכה תופתושה ךותב

 דלב ולפלט רשא ,"תוימוקמ" תונובשח-תולהנה וחתיפו ,םהלשמ תולהנה וקזיחו

 דעו םקוה לעפמ לכב ;לעפמ לכ לש קוולשהו הקופתה ,הדובעה ינותנ לכב הנושאר

 רתוי הלפיט םילעפמה תלהנה .דרפנב הלהנה 'לכ םע ןתנו אשנ רשא ,דרפנ םלדבוע

 השענב הברעתה תוחפו תוחפו םישדח םילעפמ תמקהבו םיילעפמ-ללכ םירבדב רתויו

 | .םילעפמה ךותב

 לע לטוה ,םתווצ לע ,הלאה תוקזוחמה תוילעפמה תולהנהה תא לצנל תנמ לע

 ל?דל-לע ולהונ הטפנמהו המדאה-יחופת ןוכמ ,ךכ .דחא לעפממ רתו? דחא ילוהינ תווצ

 ןוימל ןוכמה תווצ .רוריקה-ילעפמ םג םלוהינל ופסונ ךכ-רחאו ,הטמו להנמ ותוא

 ןכ .םיפסונ רוריק ידיקפת ול ופסונו ,"תוקריו תוריפ"ל בסוה תוריפ רוריקו

 המק שובילל ןוכמה .ותמקה םע ,לצב תזלראו .ןוימל ןוכמה תא םהילע ליטהל טלחוה

 דחיא "בגנה למלת" .(הטחשמה) רוק-ףועמ קלחל היה ,יאמצע לעפמ היהש ,רשב

 ?עוצקמ רפס תיב ,תוברתמה ויתוקלחמ לע לודג ךסומ ,קלד תנחת ,תירוזא הירגסמ
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 זוכירו םיקלח ןסחמ ,בגנה לכב םירוטקרטל הדט-תורלש ,הדובעה דרשמל רושקה

 .תולגק

 לע שלוח םהמ דחא לכ רשא ,םיבכרומ הטמו לוהלנ ?תווצ 4-5 וחמצ ,השעמל

 םירבחתה-םיצובלקה םע ןה םירישי םירשק לעו ,םינווגמ םיתוריש לע ,םיבר םידבוע

 םעפ ?למרופ חוולד ,תיזכרמה הלהנהל תוחוודמ הלא תולהנה .ץוח-תודסומ םעו

 וא םיקוושמ ,םילדגמ לע חוקיפה .(םהלשמ םלנותנ םע) לעפמ לכב השענה לע ,הנשב

 הלועפה-למותת רפסממ דחאב קר עגונ אוה יכ ,יטנוולר-תוחפ השענ ,ץוח תודסומ

 לש "תולצרדפ" תויהל וכפה םייזכרמה ם?פתושמה תודסומה ."תלמוקמ"ה הלהנהה לש

 םיסרטניא לע תרמוש הלהנה לכ רשאכ ,םילעפמ ןיב "תוקסלע"ה לרקמ ובר .םילעפמ

 םידחא תונויסנ .םילדוס ושענ םילמוקמה הדובעה ?למכסה .התוער "דגנ" םיימוקמ

 .ולשכנ - תיזכרמה ח"הנהל תורישי רמוח ריבעהלו תולמוקמ תונובשח תולהנה לטבל

 ושענ ,ןלכלכ לונימ םע .ההובג המר ?לעב םיימוקמ תונובשח-ללהנמ ושרדנ תאז םע

 םילודג םילעפמ לגשב הלועפ ףותלש-לא .םילעפמב תוירלחמת-תוקידבל תונויסנ

 תקידבל המצמטצה ותוליעפו ענכנ ןלכלכה ,ןו?סנה ןולשכל םרג (רוק ףועו דופת)

 .ולצא ונלמזה הלהנהה וא םילעפמ ?להנמש ,םיילכלכ םלטקייורפ

 תוכמס רסח אוה ,םנמא .ל?ללכה תונובשחה-להנמ לש ודלקפת קזחתה ,הז ךילהתב

 ,םילעפמהמ רלשי חוולד לבקמה דיתיה ותולהמ ךא ,יעוצקמה םוחתל רבעמ תילמרופ

 לכ להנמ לש ודוס-שלאכ םגו ,הלהנהלו ל"כנמל חוודמכ שמיש - הוקלפ תלוכי םע

 .אוה ומוחתב ,לעפמו לעפמ

 רקיעב ,תלבגומ הרוצב םילעפמה תוינלדמ לע עיפשהל לוכי היה םללעפמה להנמ

 -םויה תוליעפב .םיללכלכה וימוכלסו תונובשחה-להנמ תרזעבו הלהנהה תוטלתה ךרד

 ללהנמ ןהב רשא תויצקנופה ןתואב ,חוקיפ לש תורשפא םילעפמה להנמל התיה תימוי

 תמקה ,תועקשה ןומלמ ,הילנב ,אובל*) זכרמה הטמה ישנאב םייולת םילעפמה

 .(םילעפמ

 בקע הדרפהל אוה הכ דע םירבדה ןוויכ רורב ןפואב יכ ,רמולו םכסל ןתינ

 תומצעתהל ,תוליעפה ןוולגו לדוג לשב תוליבקמ-תולודג תודיחי תריציל ,תוחמתה

 תוטלתהה תעיבק םוחת .תלזכרמה הלהנהה לש חוקיפמ ןתאיציו "תולמוקמה" תודיחיה

 וקב - םילעפמל הטמהו הלהנהה ןיב תרושקתה תויביסנטניאו הבחרהה וקב לעפמ לכב

 .םוצמיצה

 לכ .ודיבש םיילנולצקנופ םלדלקפתל תודוה ,?סח* חוכ לע רמש יזכרמה הטמה

 םללודג םינוגרא תוחתפתהל רושקה ,אובמב רכזנה רמוהל ולטרפב םיאתמ ךילהתה

 .הוקיפ-לדקומו תויוכמס ר ו ז ל 5 לש הנעטה תא רשאמ אוהו ,םיבכרומו
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 - רק חנה עורא ה 3

 בש המ ב 'ש ומי שט תסנכה

| 
 אוצילל לצב תזיראלו ןוימל ןוכמ תמקה

 ףנעה חותיפ םע .ןטק הדימ הנקב לצב ולדיג 'בגבה רעש'ב םימייוסמ םלקשמ

 עדיה סיסב לע ,ינויסנ תרואב לודיגל סנכיהל םילעפמה-תאילמב טלחוה ,אוצליל

 םיידיה-תדובע תא ףילחיש ןוכימ לש תותיפ ?דכ ךות ,רוזאה יצוביקב םילקה

 וחתופ ןושארה בלשב .תודשב לצבה תזיראבו בוניקב ,ןולמב הרושקה תיביסנטנלאה

 ןוימל תונורתפ םג ואצמנו ,תואלקחה דרשמ |לש םיפוג תרזעב ,דוביעו ףיסא ילב

 השולשש ,טלחוה .םצמוצמ ףקיהב ,ינמז ןוימ ךרעמ םקוה 1976 תנשב .הזלראלו

 לטוה ותדמעהו ךרעמה תיינב .תירוזא תוברע םע ,הנש התואב לצב ולדגי םיצוביק

 ךרעמב הדובעה ;"יאלקחה בגנה-למלת"' לע ל הלבוההו ףיסאה ;הטפנמה תווצ לע

 ,"תוריפו תוקרי רוריקו ןוימל ןוכמ''ב דבועה ,םייק תווצ לע הלטוה ומצע ןוימה

 תואצותה ךא ,חילצה הנושארה הנטה ןרלסנ | .לצבה תנועב ,ובורב ,לטבומ אוהו

 ,ויתסה תארקל קר .אובל ורחיא - קווישה|לש תוללכלכהו תויאלקחה תוקייודמה

 'ב בלשל ךישמהל םיקשמה תאילמבו הלהנהב טלחוה ,הלעפהה דעומ ינפל הנש יצחכ

 ,םילעפמה-רצחל דומצ חטש רטכוה .רתול לודגו עובק ןוכמ דלמ םיקהלו טקייורפה לש

 .תונוכמה ובצוהו הלודג הככס המקוה ,השיג שיבכ ללסנ

 הלה ףקיהה לכ ךסו ,םינוש םינז 3 לדיג דחא לכ .םיצובלק 7 לצב ולדיג םעפה
 ורדגוה ,וב םיבלשה לע תוירחאהו הדובעה ךילהת .הנושארה הנועב רשאמ העברא יפ

 .ןוכמל תרצותה תלבוהו הדשב ףיסאה לע יארחא - "?אלקחה בגנה ימלת" :ןמקלדכ
 ,לצבה עיגה םע .ויבלש לכב ,הדשב לודיגה יוויל לע לארחא - ל"נה לעפמה להנמ

 ןוכמה" תוירחאל רבועו לקטב אוה .,המדא םע ברועמו תויאטמב וא תודחו?מ תולגעב

 .טקוה ו התע הז רשא ,"לצב תזיראו ןוימל

 וטורבה לקשמ - הזיראהו גוולסה ,בוניקה ,ךולמה , רורלבה ךילהת ידכ ךות

 ,םינוש םילדג 4-ב םיקשב אוצלייל :לצב :םלנוש םירצומ לש הרדיסל קלחתה ינושארה

 לצב ;םיקשב ,?ימוקמה קושל לצב ;ולשמ רלחמו תואצוה ובשוח לדוג לכל רשאכ

 ,םיצובלקה לש תימצעה הכלרצל לצב ;םילכימב ' ,םילדג לנשבו םלגוס ינשב ,היישעתל

 קוחר םוקמל םינפמ התוא ל המדא לט תונוט - תיראשהו ;םלגוש םיקשב

 7 . ךוכמהמ
/ 

 דיל רשא לודג חטשימ לע ,שובייל םימל רפסמ 'תלהשומ ,םיקשב ,הנכומה תרצותה

 ךילשה ,םילעפמה לש רוריקה תיבב שובייל תורבעומ תומייוסמ תויומכ .ןולמה ךרעמ
| 

 .("רורלק ?לעפמ") תרחא הדיחיל

 ,םילדג ,םיגוס יפל :תרצותה לרחא בכרומ בקעמל השירד תרצונ ,ולא תוביסנב

 תרוקיב תוריש לש תרוקיב םירבוע שובילב םלקשה ,ףסונב .םיכילראת ,םיקשמ ,םידעל

 םלרשואמ םקלה ,ףסוב שובילל םלנ?יתממ םקלח - אוצללל םתוא רשאמה ,תיתלשממ

 למוקמה קושל הולשמל וא תשדוחמ הזיראל םתוא ריבעהל שיו םילספנ םקלח ,חולשמל
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 בוש .םינתשימ םיריחמה יכ ,קווישה דעומל תובישח שי ,ןכ ומכ .היישעתל וא

 תוריפ רוריקו ןוימל ןוכמ"ה תווצ לע תוירחאה תאו הדובעה תא ל?יטהל טלחוה

 .םילעפמה ?נש ןיב תילכלכ הדרפה לע הדפקה ךות ךא ,"תוקריו

 תעבש לש לצבה לכ תא טולקי ןוכמהש טלחוה ,הנועה ינפל שממ ,ןורחאה עגרב

 לתורלשל ףרטצהל ושקיבש ,םירחא םירוזאמ םיצוביק השולש לש לצב דועו ,םיצוביקה

 ."בגנה רעש" םשב םידעיה לכל לכה תא קוושלו - ןוכמה

 - בכרומ בקעמ ךות ,תרצות לש תולודג חויומכ לע חוקלפב ךרוצה םע ,וז הטלחה

 ריכב תונובשח להנמ לש ןקת ,יביטמלטלוא ןפואב ,שורדל ןוכמה תלהנה תא ואיבה

 ללכלכה בקעמה תא רלאשהל חרכה שלש ,הנעט תיזכרמה תונובשחה תלהנה .יניצרו

 .הרובע ףסונ ןקת רשאל שי הז ךרוצלו ,תיזכרמה תונובשחה תלהנה ?ידיב

 תורוצב השע* לופלטהש ומלכסה אלו והשלכ רדוסמ ןורתפ ושרד םיצובלקה

 ,הברקה הנועה לש ץהל תחת ,אשונה .םיאתמ םדא-חוכ ףיסוהל ילבמ ,תולבוקמה

 םדא שפחל טלחוה ,אשונה ןודנ הבש הנושארה הבישלב .תיזכרמה הלהנהל רבעוה

 בקעש ,טלחוה הינשה הבלשלב .אשונב לפטיו לעפמה תלהנהל ףרטצלש יניצרו םיאתמ

 ,ףרטציש והשימ - תיביטנרטלא - אוצמל שי ,הנושארה הטלחהה עוציבב החלצה-יא

 ,דמעומה אצמנ אלש רחאל ,תישילשה הבישיב .תיזכרמה תונובשחה-תלהנהל ,תידילמ

 לעו קוולשה לע ,תפטושה הדובעה לע חוקיפהש ,םילעפמה ןלכלכ תעצה הלבקתה

 תושרבש ,(".ת.נ.ע") ךכל ךורעש ,בשחמ תרזעב עצבת* - םיצובלקה םע תונבשחתהה

 הרירב-רסוח ךותמ ,הלבקתה וז העצה .(ם?לעפמב רבח-ץוביק) ליח-רורב ץובלק

 -רעש ?ילעפמ" םע הדבע וצ בשתמ-תרבה .תחא הנוע לש ןויסנ תפוקתל ,םיסוסיהבו

 ,בשחמ תדובע לש הטלשב רבודמ היה םעפה .םידבועה רכש אשונב ,רבכמ הז "בגנה

 ,םשמ טלפ תלבקו םויב-וב ןכשה ץוביקל תוח"וד חולשמ לדכ ךות ?כ םא - הריהמ

 -ןלכלכ דקפוה הטלשה תרדחה לע .בגנה-רעשב התסונ אל דוע וז הטלש .םויב םעפ

 תונובשחה תלהנה ידי לע עצוב* הנועה לש יפוסה ןזאמהש טלחוה ,תאז םע .הטמה

 תועובש הטמה-ןלכלכ שלדקה ,הטלחהה תובקלעב .בשחמה לש רמוחה תרזעב ,תיזכרמה

 דומילל ,בשחמה לשנא םע םוא?תל ,המלאתמ תריינ תנכהל תיביסנטניא הדובע לש רפסמ

 לכ לע שארמ רושיא ול ןתנ םילעפמה ל"כנמ .לעפמה ידבוע םע םואיתלו אשונה

 תונכהב "דאמ קוסע" הלה לעפמה לש לוהינה תווצ .אשונב תוכורכ הנייהתש תואצוהה

 -תלהנמ תודגנתה .בשחמה תטליש תונכהב הלועפ ףתיש בר-?שוקבו ,הנועה תארקל

 לדכ ,לטבומה ןוכמה הנבלמב הרלאשהל טלחוהש ,תטלוב הכ התיה לעפמה לש תונובשחה

 ,הנועה ךשמל ,םידבועה רתי לכ תא ריבעהלו ,םש היצרטסינלמדאבו דרשמב לפטתש

 םושיר לע חוקיפ ,טרופמ למול הוויד םושרל הדיקפתמש ,תדבוע העבקנ .שדחה לעפמל

 .ןולמ-תואצות םושירו ,חהולשמ תודועתו לקשמ תודועת תלבק ,םידבועה

 רמוה חלשנ ,רקובב-םכשה וא ,(תורמשמ 2) םולה תדובע רמג םע ,הליל לכב

 ,אצמנ םינותנה דוביע לעפמ דרשמ .ידילמ דוביעל ,בשחמל תוילניגרואה תודועתה

 ולה ,ותלכקו רמוחה חולשמ .בגנה-רעשמ מ"ק 10-כ ,ליח-רורב ץוביקב ,רומאכ

 רידסהל חילצה אל לעפמה תווצ .תוליגר-אל תועשב םיקסעומה תינוכמבו גהנב םירושק
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 פ"כנמ לש רישי לופלט קרו ,הנועה ףוס דע טעמכ ןוצר ע?בשמ ןפואב ןינעה תא

 .לרפיואשנ ,- ןלכלכה ,לש ויתורצפה רואל ברעתהש ,םילעפמה

 תודמעה ןוויכ תא ןיבהל 'ונל ל םיטרפ לש הלא םירואית
 םיסרטנלאה לע ונל םיזמרמו!,ןינעל םלרושקה םידיקפתה ילעב לש תוגהנתההו

 רסמג הלה בשחמהמ רזוחה טלפה .םמצע םישנאה ידי לע םיספתנ םהש לפכ - םינוטה
 וז .ןוכמב לופלטה תא הלדלל ,הלבלק רטא ,לשארה תונובשחה להנמ תרזוע ידיל
 ל"כנמ ןיבל ןלכלכה ןיב םואלתב ,שארמ הנכוהש המישר יפל טלפה תא הקליח

 !:ןמקלדכ התיה טלפה תקולח .םללעפמה

 תולפסכ תוסנכה תכרעה ללוכ - דרפנב ץוביק 'לכל לטנוולר רמוח םע קתעה (א

 רשאכ ,קטמה-זכרמל וא לדגמל ללכ ךרדב) ומצע ץובלקל רסמינ - דבועה תולעו

 רבזג ידיבו ,ומצע לעפמב ,תלזכרמה ח"הנהב םג ראשנ הז רמוח .(םוקמב ורקלב

 , .ץוביקה םע תונבשחתה ךרוצל - םילעפמה

 לש ח"הנהל רבעוה ,לעפמב תימויה הדובעה! יטרפ םע םינותנ דוביע טלפ (ב

 ,םוקמב-וב ,תויועט הרתיא תונובשחה-תלהנמ .טורטורפב ותוא וקדב םש ,לעפמה

 ְי .בשחמל ורזחוהש ןוקית-תודוקפ הניכהו

 להנמל ורבעוה ,רבטצמהו ימויה קווישהו ןולמה תואצות לש יללכ םוכיס (ג

 .רבזגלו תישארה ח"הנהל ,ל"כנמל ,ןלכלכל ,(למינפ ראד ךרד) לעפמה
1 

 ו

 ] הטישה תלעפה םע בצמ יוניש

[ 
| 

1 
 ו

| 
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 הנוה תוקד ךותו רקובה-תועטב עיגה רמוחהש ,ערא ישעמ ןפואב :שדח בצמ רצונ
| : . 

 אל לשארה תונובשחה להנמ .רבזגה לש ראדה-אתבו ןלכלכה ןחלוש ,ל"כנמה ןחלוש לע

 ומצע לעפמה להנמ .וב לפטל ילבמ ותוא תקליתמ התליה ותרזועו ,ותוא לבקמ היה

 ,ךכמ אצוי .ישארה דרשמהמ עי גה רמוחה םע ,םילרהצה תועשב ותוא לבקמ היה
 ,הט מ ה ישבאל רמוחה תא! ק 5 ס מ | הלה םלנפלש ,שלאה - לעפמה להנמש

 ףוסב רבע לרוקמה םלגה רמוח ,וזמ הריתל .םהלרחא תועש רפסמ רמוחה תא האור היה
 הדובעב הכורכ התיה ,הלללה 'תועשב דוע בצמה תא ךירעהל תורשפאה .בשחמל םויה

 ,בורקמ לעפמב השענה ?רחא בוקעל ולכל הטמה-לשבאו פ"כנמה ,שדחה בצמב .תכבוסמ

 ומצע לעפמה הטמ רשאמ רתוי הלודג וא הווש תוריהמבו לרמגל ןמיהמ רמוח ידי-לע

 - 2 | . .ולהנמו

 תחקל ולכל םה .תמוד רבד הרקי :םלצובלקה |י זכרמו םלרבזגה ,םילדגמה םע םג '

 הרומתה המ תעדלו ,לומתא םתרצות םע טחרתהט לכ םכסמה רמוח ,רקובב ,לעפמהמ

 עיגת הרומתהו ,רפסמ םימי דועב קר קווטת תרצותה יכ םא ,םהל העלגמה תיפסכה

 תא ,םיבייח םה וב םולשתה רועלש תא ,עגרב וב ועדי ןכ ומכ .םימי טדוח רובעכ

 | / / .'וכו התיהש תלוספה תומכ
 ן

 תוטיגפ בייח הז בצמ .קווישב תויעבו לודיגב םיעגפ ולגתה הנועה תלחתה רחאל
 תושיגפ לש וז תרגסמ .קשמ-יזכרמו הטמה ישנא ,לעפמה ישנא ,םילדגמ לש תורידת
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 םינויד וליפא .הנועה-תדובע ?דכ ךות ,תופטוט תויעבב לופיטל ללכ תלבוקמ הניא

 םע יטנוולרה לעפמה ?שנא :תודרפנ תורגסמב םימי?קתמ ,םינזאמו הנוע ?מוכלס לע

 ,דרפנבו ;תויעוצקמ-תויאלקחה תואצותה לע ןולדב - קשמ-יזכרמ םע םימעפלו םילדגמ

 לע - קשמ-יזכרמ םע םימעפל ,לעפמה תלהנהו הטמ ?שנא ,האללמה ,םילעפמה תלהנה

 .ןכומ ןזאמה רשאכ ,בר ןמז רחאל תאז ךא ,םיילכלכה םיטקפסאה

 הדעווה זכרמ ,ןלכלכה) הטמה-ישנאש ,ךכל תודוה הרשפאתה וז תפתושמ תרגסמ

 ולה ,םיצוביקה ?שנאו ל"כנמה ,(רבזגה ,לצבה לודיגל ירוזאה ?ארחאה ,תלאלקחה

 לעפמה ישנא ויה ןמצע תובישיב .בשחמה לש ידיימ חוויד ךרד ,השענב םיברועמ

 אשונה תגצה .עדימ ןנסל וא "ןכדועמ" עדלמ רוסמל ךרוצ אלל ,םיווש ןיב םיווש

 .ל"כבמה לש תיסקלט החיתפ רחאל ,הטמה-לשנא לדי לע התשענ

 רמוח ,םהב רושקה טלפה ?קתעה תא ולביק יאנסחמהו לעפמה לש רָוציִיה להנמ

 -רמוחב תויעב תטלבהו קוולשל תויומכ ןוכדיע ,לאלמ סיטרכ תויהל דעולמ היהש

 ,ידמ לודג טמרופב ןתינ רמוחה תויה לשו (תויועט) קויד-יא לש תונעטב .םלגה

 תא ורתסש תוריפס ועציב םה .בשחמה תדובע תואצותב ישעמה שומלשה תא םהינש וחד

 לכ תא "םידוקב סינכהל" תורשפא רסוח לע הדמתהב וננולתהו ,בשתמה ינותנ

 .תויומכה תאו תויוליעפה

 תא רידסהל חילצה אל לעפמה לש תונובשחה-להנמו ורסח אל תויועט ,םנמאו

 .הזב אצויכו תודועתה יוללמב קויד-יא ,תונכתבו ןונכתב תויועט ולה .םינוקיתה

 הפי ולביק ,תויועטל הבר תונחלסב וסחייתה םיצוביקה ישנאש ,ןייצל בושח

 תא וחבלש םה .בשחמה-טלפל שאר-דבוכבו תונלמאב וסחילתהו ,םירבסהה לכ תא

 .תויועטה תרדסהב החלצה ולחלאו ,חווידה תוריהמ לעו בשחמה תסנכה לע הלהנהה

 דובעת אלה ,"הטלשה ןולשכ רואלש" הטילחה תונובשחה-תלהנמ .לעפמב ןכ אל

 םלנוקיתב הכלשמה איה ,םיצוביקהו הלהנהה ךרוצל .ליבקמב תוטלשה יתשב

 םלגה רמוח תרזעב) תויפוס-ןיא תומלשר ןיכהל החילצה לודג ץמאמב ךא ,תוקידבבו .

 .תילנויצנבנוקה הטלשב ,(בשחמהמ רזחש

 לפכ ,תמדוקה תילנויצנבנוקה הטישה תא ראתא ,לנושה תא ריהבהל תנמ לע

 \ :ןוכמב הגוהנ התלהש

 תרחמל .םולה ךשמב ,םיוסמ אתב וחנוה ,הולשמהו חוולדה ,הלבקה תודועת לכ

 ,ותוא הק?לתו רמוחה תא הגוולס ,אתה תלוכת תא תונובשחה-תלהנמ הלביק רקובב

 רפסמב המשרג הדועת לכ .אשונל םאתהב ,תונוש תומלטרו תויסיטרכב םושיר ידכ ךות

 .'וכו הלבוה ,רורלק ,תרצות,הזלרא ,קשמ :תולסיטרכ

 לופיט ידל לע קר עוציבל הנתינ םינותנ לש תבלוצ הקידב ,וז הטישמ האצותכ

 תאצוה םע ,שדוחה ףוסב השענ רמוחה לש יקלח םוכיס .רמוחה םוכלסו םיקית רפסמב

 תונושה תומישרה יובלר .הנש וא הנוע "תריגס" םע קר - ?ללכ םוכיסו ,תונובשח

 ךרוצל עדימו הוולדל .תונובשחה-להנמ ךרד אלש בקעמ לש תורשפא וענמ ,םיקליתהו

 -בתכב הלבקתה רשא ,תדחו?למ הנכה תשקבב ךרוצ היה ,(תורידתב ץוחנ רבד) יפיצפס

 .הדל
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 רשאכ ,לעפמב קר זכרתה אוה'.ל"נכ רמוח ולביק אל םילעפמה תלהנהו ל"כנמה

 םוכלסל רמוח .קוושמ לכ וא ,קפס לכ ,ךלבק'לכ , לדגמ לכל דחו?ימ חוויד ןכוה

 ,לעפמה להנמו תונובטחה-תלהנמ לדל לע הז ךרוצל דחוימב ןכוה ןזאמלו הנוע

 .לשארה תונובשחה להנמ םע םואיתב

 :ןמקלדכ תוטלשה תא ראתנ ,יטמכס ןפואב

 תל לנ וי צ נ בב וק  הטי ש ה ש ד חה ה ט ל ש
 יי 2

  םקאחואהבגבממהההשהההממהההממ כ

 רוציי ?דבוע חוויד

 ח"הנה ח'"הנה
 םילדגמ <--- תימוקמ לעפמ להנמ 6 בשחמ למול ל ---0₪- -₪ -

/ 
 -- <----- ל?עפמ להנמ ל םילדגמ
 1 הלהנה
 תודסומו תאללמ

 ץוח | .

 תישאר ח"הנה ַ

 ז

 לווסבמ וו קוויש לימרוג לש י

 הטמ (חותינ)

 רוציי לדבוע חוויד

 תימוקמה ח"הנה לורטינ :םה ,םימישרתב םיאור ונאש םלטלובה םייונלשה

 לטו הטמהו הלהנהה לש ,םללדגמה לט ,ל"כנמה לש תרבגומ תוקיפ תלוכל ;תיזכרמהו

 ל | הטמה תסנכה ;ץוח-ימרוגל ל"כנמהמ רלשי וק תריצי ;האילמה

 יחרכה רשגכ לעפמה להנמ לש ומוקמ לוטיבו ה ד ל צ ל  םוקמב

 תכרעמה -ך ו ת

 .חוויד לכל

 .תופקת ןה םא ,תואיצמב תוארהל תובייח הז ילמרופ ינבימ ?וניש לש תונקסמה

 הש םייוגלשה לע םייתלפצת םלנותנ ?תפסא ,תלריפמא הקידב ךרוצל

 .(הז רוביחב רבכ וראות םקלחש םינותנ) תוטלחהה תלבקו חוקיפה

 בתומ תובוגתה ,םנמא .דיתעב םה-םדמעמ לע םתעפשה תנלחבמ ,םתוא
| 

 לכ לש תלשיאה הדמעל יוכיסה וא ןוכיסה תסיפת םצע ךא ,תוישיאה

 םותתב ושחרת

 "םלנותנ"המ קלח
1 

 םלידיקפתב םישנא .םינוש םידיקפת ילעב לש תויוגהנתהו תודמע לש הרוצב םיגצומ

 םלספות םהש יפכ ,םייופצה וא םישחרתמה םייונישה יפלכ םתבוגת תא ךכ םיאטבמ הלא

 תונוכתב תו

 תזמרמ ,דחא

 לשלא לופיט ומכ תוגהנתהש ,אמגודל ,רמאנ .ךילהתה לש העפשהה יגוויכ לע רוריבב

 רתול הרלהבמה הדמע תאטבמ ,בשחמל רמוחה תעסה תייעבב ל"כנמ לש

 .ןויאר תרגסמב ,תולאש

 .לשארה תונובשחה-להנמ לשו לעפמה ןלכלכ לש בצמה יבגל ל"גנכ

 לע הבושתמ

 יתיא ןויארב

 רתול יל שי ,הסנרפ יל שפחמ יניא" לש גוסהמ ,"תוינמלטנ'ג" תודמע םהינש ועיבה

 ו
ָ 
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 ח"הנהש בושח ףוסבש ,קר .ער אל בשחמה ןינעב לפטל לוכי אוה ?תעדלו ,הדובע ידמ

 קר ימצע לע יתלביק ינא" .תונובשחה-להנמ ךכ - "ךירצש ומכ ןינעה לכ תא רוגסת

 םג ךכ .ח"הנהל רובעל בייח הז ךא ,ןינעה תא ריכמ ?נא יכ ,הטלשה תא רידחהל

 להנמש ,ןה תודבועה .ןלכלכה ירבדמ - "ךרוצל אלש תודגנתה םש רוצינש בצמ ענמנ

 לע ןויד לכב תבשל בריס ,הנועה ?רחא בר ןמז דועו הפוקתה לכ ךשמב ,תונובשחה

 אל") בשחמה לש רמוחב שומלש ךות ומייקתהש םיינינע םינו?דב וא ,בשחמה אשונ

 -להנמ ךמתסה ,ןזאמב ךרוצהו תויוליעפה לכ לש םולס םע .("םש ?יתוא םיכירצ

 םותח "קתפ" לביקש וא תוילניגירוא תודועת לש םימוכיסה לע קרו ךא תונובשחה

 אוה ןיאש ,התיה הנעטה .בשתמה תדובעמ ועבנש םימוכלסה םע ,לעפמה להנמ ידי-לע

 ,קפס אלל ,בשחמה םנמאש ,התיה ותנעט .בשחמה לש תויועטה לע ?ארחא תו?הל לוכי

 תתל לוכי אוה ,םיבוט םידבוע ח"הנהל ופרצי םא ךא ,ריהמ חותינל רזעו םדיק

 תלצונמש ,הנפוא אלה ,ולבגל ,בשחמה .בשחמהמ תוחפ אל ,תובוטו תוריהמ תואצות

 .לעפמל תיתוכאלמ המשנה תתל ידכב ,בשחמה-לעב ץוביקה ידי-לע

 .קדצבו ,עגפנש דמעמל הבוגתכ ,תונובשחה-להנמ תדמע תא ריבסמ ן ל כ ל כ ה

 תויבמופה ויתורהצה תורמל ."תונובשחה להנמ לע ךכ סלמעי לעפמה ל"כנמש ןכתי אל"

 לכל הטישה תצפה תא ליבוהו עלצה אוה - ח"הנהל אשונה לכ ריבעהל שיש ,ןלכלכה לש

 הרזע לבקל ותונוכנ לע זמר ךא ,דאמ לודג סמוע ומצע לע לביק אוה .םילעפמה רתל

 שמתשהל תונויסנב ,םלמדוקה תונולשכה ?נש ."ח"הנהל רובעי ןינעהש דע" ,םייתניב

 סרטניאכ ןלכלכה לדי לע םירבסומ ,םיבושח םילעפמ ירחא לדלמת בקעמ לכרצל בשחמב

 .םילעפמה-ילהנמ לש סרטניאו ,םהילע חוקיפמ ענמלהל םילעפמב תונובשחה-ילהנמ לש

 לרוחאמ ודמע םילעפמה-ילהנמ םהבש םירחא תומוקממ תואמגוד איבה ותנעט קוזיחל

 .הלשכהה

 ,לצבה ןוכמ לוהינל בשחמה תרדחה תחלצהש ,רורב הלה הטמהו הלהנהה ישנאל

 הרומא התיה ותעפשה ,ןושארה לעפמה ותויהב .םיפסונ םילעפמב בשחמל התפ חתופ

 תומרב םיסופד ?וניש םיאור ,ןכאו .תכרעמב לעפמה לקשממ הברהב הלודג תולהל

 .הטמה הנבימ לש תוהובגה

 :ת ו ב וב שט ח ה להנ מ  דמ עמ  תדל רי

 11-ב תופתתשה לע םלטרפ ?תמשר ,ביבאה תנוע ינפל ,הלהנה תובישי 17 ךותמ

 אוה ,עצוממב .תונובשחה-להנמ לש ,האלמ וא ת?קלח ,תופתתשה התיה ןלוכב .ןהמ

 םיפיעסה לש 66%-ב ןוידב ליעפ ןפואב ףתתשהו תובישלה ןמזמ 75%-ב חכונ היה

 ףיעסה לש ועלגה דע ,םייביב-יפיעסב ןוידב תבשל ראשנ םימעפ 6 .ןוידל ודמעש

 ףתתשה אוה .ולש-ותמזויב םיימעפו ל"כנמה תנמזה יפל םימעפ 4 ,ןהמ ,וב רושקה

 לפל ךכ ,הפוקתה התואב ונודנש םיאשונה ןמ 50%-כב הלהנהב ןויד ינפל ץועייב

 תויוצעייתההמ קלח .תאז קודבל יתלוכי אלש אלא ,רתוי ?לוא ?כ םא ,ידיבש עדימ

 להנמ תוחכונ ילבו ףסונ הטמ שיא תרבחב םימעפל ,וניבל ל"כנמה ןיב ויה ל"נה

 -ריכזמ-ןיעמ היהו ,ןונגנמה תדעווב רבח היה תונובשחה להנמ .יטנוולרה לעפמה
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 ח"וד תשגה :ןוגכ - םיילכלכה םינולדה לכב ףתתשה הפוקתה התואב .האילמב ינכט

 .'דכו תלמלנפ תונבשחתה ,םיביצקתו תועקשה רוטיא ,ןזאמ תשגה ,לעפמ

 3-ב תונובשח-להנמ ףתתשה' ,הלהנה-תובישי 7. לש םגדלמ ?"פע ,הנועה רחאל

 בשי אוה .הרזחב אצלו תורופס תוקדל יפיצפס ץועייל סנכלנ תורתונהמ 2-ב .ןהמ
 קר .םיאשונהמ 40%-ב ןוידב ל ןפואב ףתתשה ,עצוממב ,תובלשיה ןמזמ 35%-כ

 / .םוכיס תעצה עיצה תחא םעפ

 לש דיקפת שילאל ,הנשי הטלחה העצוב ,בשחמה לע הטלחהה רחאל םיישדוחכ

 רבדה השענ התע .ןכ לנפל תוניצרב העוציבל ףחד אל שיאש הטלחה ,רזוע-רבזג

 .לצבב הרושקה תונבשחתהה תא ומצע לע חקל ,ליכשמו ריעצ ,שדחה רבזגה .דיימ

 ללוכ ,םיצוביקב ןהו תודסומב ןה ,אשונל םירושקה םינולדה לכב ףתתשה אוה

 לש ודיקפת .םיקשמה ןיב תונגראתהה תרוצ לעו ;קווישה לידע? לע תויוצעייתה

 .הברהב םצמוצ - ?שארה רבזגה לא עיגהל רשפא וכרדש למכ תונובשחה-להנמ

 תרדחה ךשמה אשונ תקידבל ליבקמבו בשחמה לע הטלחהה רחאל םישדוח העבראכ

 ם ד א -יה ו כ ל ה נ מ. לש דיקפת שילאל טלחוה ,םיפסוג םילעפמל בשחמ

 לע תוקיפ םילקל היה ודלקפתמ רשא ,ץוביק רבח ךכל סייוג .םילעפמה לכל ,יללכ

 למוכיס ;םהיאנתו םידבוע תעיבק ;םללעפמה םימתוח םהילע ,רכשו הדובע-ימכסה

 ,םימדוק םידיקפת ףוריצ ידי לע רצונ דיקפתה .דועו ,םידבוע תויומלתשה ;הדובע

 יזא .ישארה תובובשחה להנמו ןונגנמה תדעו ,םללעפמה להנמ ןיב םירזופמ ויהש

 ןיבו ,תונובשחה להנמ ןיבל ,שדחה ,םדאה-חוכ להנמ ןיב יומס טקילפנוק חתפתה

 תוריהזב ךמת םילעפמה להנמ .םהיתווצו רפסמ םילעפמ ילהנמ ןיבל םדאה-חוכ להנמ

 דרשמ ידי לע ודמעמ תא ססבל רזעו הגרדהב ויתויוכמס תא ביחרה ,שדחה הטמה שיאב

 .דועו םיהבוע-רכש תרלכזמ ,הריכזמ ,תינוכמ ,רתוי בוט

 תימוקמה תונובשחה-תלהנמ .בשחמה תלעפה תובקעב ,שדח בצמ רצונ ומצע לעפמב

 הדובע תוארוה הלביק ,ףסונב ,ךא ,תיזכרמה ח"הנה הוקיפ תחת תולהל הכישמה

 תווצמ ףא םימעפלו (ללכ ותוא הריכה אל זא דעש) םילעפמה ןלכלכ ?פמ תפטוש

 תולקת לע ידיימ ןובשחו ןיד תתל בייח הלה לעפמה להנמ .(בשחמ-ישנא) ינוציח
 שארמ וברעתה רבזגהו לייכנמה ..םיצובלקל ןהו ל"כנמל ןה ,עוציבב וא חווידב

 .םדיב דוסי ינותנ רדעהב ,ןכ| יגפל לרשפא' ?תלב הלהש המ - קווישה תוינידמב

 לוהלינב ברעתהל ול הרשפיא ,קוולטבו לאלמב ,ףולמה תואצותב ל"כנמה לש ותואצמתה

 וירזועב םג ?כ לעפמה להנמב'קר אל רזענ הלא ולדיקפתב .ץוח-ימרוג םע ןתמו אשמ

 .לעפמה .לש תווצה לטבאב ,רישי ןפואב ,םימעפלו ,הטמב

 .םדקומ רתוי הברה חוקיפל םיפושח םמצע | תא ואר ,לאנסחמהו רוצליה להנמ

 ובבריע םה .הליעי תרוקיב .לש תורשפא עבמלתש ,ךכ לעופב עוציבה תא ונרמית םה

 | ןפואב וחוויד ,והוריכה םה קרש דחוימ ןומיס ?דכ ךות ,םינוש תרצות יגוס

 אל ,ללכ ךרדב ,היה םושירה .םדיב ראשנש טרופמו ליבקמ םושיר ידכ ךות ,ינללוכ

 | : .קייודמ בקעמ רטפיא אלו רתויב חלצומ
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 םינותנה תנכה .םייפיצפס םיאשונב ןוידל תויוסנכתהה בכרה טלוב שדחה בצמב

 תויחנה יפ לע ,ןוכמה לש תונובשחה תלהנמ לידי לע ללכ ךרדב העצוב תויוסנכתהל

 -להנמ םע םימעפלו קוושמה וא ?אנסתמה ,רוצילה להנמ םע רורב ךותו ןוכמה להנמ

 לש תיטקטה הגצהה לע השיגפ ,ללכ ךרדב ,המייקתה ךכ רחא .ישארה תונובשחה

 ןיב התיה תמכסמה השיגפה .ישארה תונובשחה-להנמ ןיבל לעפמה להנמ ןיב ,םינותנה

 רחא לעפמ להנמ וא ףסונה לעפמה הטמ-שלא ףתתשה םימעפל) םילעפמה ל"כנמו םהינש

 .(אשונל רושקה

 - םדאה חוכ להנמ ,ןלכלכה ,רבזגה םג הנכהה-תויוצעייתהב םיפתתשמ ,םויכ

 תמכסמה השל גפה :.םלמעפל קר ףתתשמ ישארה תונובשחה להנמ .ןולדה יאשונ פל

 ,ןוכמה להנמו םילעפמה ל"כנמל ףסונב ,הב םיפתתשמו ,בשחמה רמוחב שומלש תללוכ

 תרבעומ םוכלפה לע העדוה .ישארה תונובשחה להנמ םימעפלו רבזגה ,ןלכלכה םג

 ןוכמה להנמ ןיב םואיתב תושיגפה ומייקתה םדוק םא .עוציבל ,תונובשחה-תלהנהל

 ןלכלכה ןיב תושיגפה תועבקנ םויכ - ?שארה תונובשחה להנמל העדוה ךות ,ל"כנמהו

 להנמש הדבועה תורמל ומייקתהש תושיגפ ףא ולה .םירחאל העדוה ךות ,ל"כנמל

 .ףתתשהל ולכל אל ישארה תונובשחה להנמ וא לעפמה

 .ישלא לונלש קר ונניא ,הטמה תווצ ךותב ןלכלכל תונובשחה להנממ שגדה רבעמ

 הטישב .םילרקמה ינשב ,לעפמ-להנמל - הטמה-שיא ןיב סחלה גוסב יתועמשמ לדבה שי

 ולש תונובשחה להנגמו לעפמה להנמ לש הלועפ ףותלש קר ,תמדוקה ,תילנויצנבנוקה

 התלה .םימלשהו םייתלמאה םינותנה תא לבקל ישארה תונובשחה להנמל םירשפאמ ויה

 קלחכ ,?ישארה תונובשחה להנמל רבעמ רבוע הלה אלש עדלמ היהו תידדה תולת םהיניב .

 .וז םיסחל תכרעממ

 ףותלשב ךרוצ שי ,םנמא .םלוכ ?ד?ב יוצמה רמות חתנמ ,ןלכלכה ,תאז תמועל

 ףותלש-לא ךא ,בשחמל םלגה רמוח תא הנוכנ שיגהל ידכ םילעפמב םידבועה לש הלועפ

 להנמ לש תוירחאה םוחתב רבכ אוהו ,רצק ןמז קרפ ךות לכ-יניעל הלגתמ הלועפ

 .לעפמה

 תויטקט וא תולנכט תוטלחה וראשנ ,תפטושה הדובעב ןהו ל"גה תושיגפב ןה

 לטרפ בשחמה טלפ ןוגרא לכל ,לשמל ,ךכ .יללכה וא ימוקמה הטמה ?ישנא ידיב ,תובר <

 וא/ו לצבה תייהשה ןוגרא ,הנשימה ינלבקו םידבועה ,םיצוביקה םע תונבשחתה

 ,היישעתה םעו הדשה ?מרוג םע םואית ,הסמעההו הלכוהה ןוגרא ,רוריקל ותסנכה

 תתלו ,בשחמה ךרד השענה לע חקפל ולכי ל"כנמה ןהו ?מוקמה להנמה ןה .'וכו

 .רבעבמ הלודג רתול הוולשב ,םתווצ יטנאל רתי-תוכמס

 תא וציאהש םידעצה לכב ךמת אוה .ל"כנמה תוגהנתהב םג סלב בצמה יוניש

 -חתוכל קוקזה לעפמל הרזע לש םיקומינב שומיש ךותו ,הריהז הרוצב ,בשחמה תרדחה

 -וביקה ?פלכ ותדמע תא הקזיח השענה תא תדמתמה ותעידלש ,ררכתה השעמ רחאל .םדא

 לע טולשל ותלוכי .ץוח-ימרוג יפלכו לעפמה תלהנה יפלכ ,הטמה יפלכ ,םיצ

 םילעפמה יל"כנמש ,ןכ לע ,אלפ אל .ךורע ןיאל הרבג דדובה לעפמה תוינלידמ

 טעמל - םילעפמה ןלכלכ תודע יפל - בשחמה תסנכה תא ודדוע ,םלוכ ,םיירוזאה

 .רתויב הבר תויזוכלר ,םולה רבכ ,וב שי אליממט ,רוזא
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 1 ו

 ו

 א ווטש ה | .4

 בשחמב שמתשמ !ונלאש ,לעפמ תמקה :הנושאר האוושה

 ר ו ר י ק  ת י ב - רוזאב ךחא לעפמ םקוה לצבה לעפמ תמקה ינפל תחא הנשכ
 ,רוזאה לש דאמ םיבושח םיכרצ אלמל אב הז .תרוזפתב ה מ ד א - ל הו פ תל
 ןוכמ לש ןה , הנשה לכ ךשמב תפטוש הדובע רטפאלו ,המדא-יחופת לודיגב החמתמה
 לעפמה .("בגנה רעש" לש םילעפמ ו "ידופת" תשורחה תלב לש ןהו המדאה ליחופת
 ולפוטש תויומכלו ץראב לבוקמל סחיב דאמ לודג|ףאו ,ץראב וגוסמ ןושארה הלה שדחה
 (ליעל םירכזומה םילעפמה ינשל ףסונב) ותלעפהב רושק רוריקה תיב ,רוזאב זא דע
 :"בגנה רעש" לש ישילש לעפמלו (תוקריה תצעומ | ,ומכ) םיינוציח קוויש תודסומב םג
 .הדשהמ המדאה-יחופת תאצוהל יארחאה ,"יאלקתה בגנה ימלת"

 ולהש תוששחהו ,תונווגמהו תולודגה תולומכה לע תוקיפה תובכרומ תורמל
 - המדאה יחופתל רשקב הגוהנ התיהש חוקלפה תכרעממ קופיסה-יא ללגב ,םינרציל
 הטישב ךישמהל ,ימוקמה תונובשחה להנמו לעפמה להנמ תעצה לעפמה תלהנהב הלבקתה
 תדובעל רובעל ןלכלכה לש ותעצה .םילעפמה תלהנהב טלחוה םג ךכו ,תילנויצנבנוקה
 םדא-חוכב רוסחמ ןיא יכ ,הזב ךרוצ ול ןיאש ,ועט לעפמה שלא .הלבקתה אל - בשחמ
 הליטה ןאכ םג ,םדוקה הרקמב ומכ .לכה לע טלתשהל ולכוי ולאו ,דרשמב יעוצקמ
 לש לועפתה תאו ,הטמה לש םיטקילורפה זכרמ לע לעפמה תיינב תא םילעפמה תלהנה
 .םללקה לעפמה לש הלהנהה לע - שדחה לעפמה

 -להנמ תרזוע תאו תוגובשחה-להנמ ,לעפמה להגמ תא לעפמה הטמ ללכ הז ךרוצל
 ןהב שיש תונועב .הדובע-להנמ סייוג ןכו רחא לעפממ רבעוה ינכט להנמ .תונובשחה
 תווצל (להנמ ותוא תחת םהינש) א"פת ןוכמ | וא הטפנמה תווצ ורזע ,הז ףנעב ץחל
 | .רוריקה ילעפמ לש ,יסיסבה ,ןטקה

 חילצה אל תווצה .ןוכג היה אל לעפמה | לט קומיגהש ,ררבתה ,השעמ רחאל
 ,תובר ויה םילדגמה לשו תיזכרמה הלהנהה'לש תונעטה ,רמוחה לע יוארכ טלתשהל
 רתו? ?רחא ,התע םינד ,לצבב לופליטה לש .הטלשהמ הלאו הלא לש קופיסה רואלו
 -להנמו לעפמה-להנמ .בשחמ תדובעל רוריקה-ילעפמ תרבעהב ,ותמקה זאמ יצחו הנשמ
 ולו ,םוכיסה תשגהב המ רוחיא דבלמ ,תויעב ויה אלש םויה דע םינעוט תונובשחה
 ישבאו םילעפמה להנמ וליאו .זאכ םיטילחמ לה בוש ךכ לע טילחהל םיכירצ ויה
 אל" :םירמואו ,בשחמל הרבעה םישרוד אלקה זכרמה ,ןלכלכה ,רבזגה) הטמה
 ."תפסונ םעפ רתוונ

 תא תוושהלו ,םייטנוולר םיארנה םינתשימה לכ ירחא ,אבה חולב ,בוקעל הסנג
 - :ל"בנה םירקמה יגש לש םינותנה
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 לצבה-ןוכמ רורלקה-ילעפמ ם ל 1 ת שט לי מ

 ןכ ןכ תיאמצע-תיטפשמ הדיחל

 ןכ ןכ תדרפנ תילכלכ הדיחל

 ןכ ןכ םלשדח דולצו הנבימ

 םלטקייורפה זכרמ תולרחאב - המקהה

 ןכ ןכ תטמב

 להנלמ םוחת תבחרה ידי לע - להנימ

 (לרפ ןוכמ) ןכ (הטפנמ-א"פת) ןכ רחא לעפמ

 הרזע+ןוכמה תווצ םילעפמ 2-מ םידבוע ןוגראב םייק תווצ ובורב ,יסליסב תווצ

 םילעפממ תינמז שדח דחא דבוע קר

 םיגכש

 םישדח טעמ+א"'פת

 המקהב ל"כנמה לש הרישי תוברעתה

 ןכ ןכ ןוגראבו

 תימוקמ) תומר יתשב תונובשח לוהינ

 ןכ ןכ (תיזכרמו

 םליפתוש-םיצובלק םיפתוש-םיצוביק (םלקפס) תוחוקל

 קוויש ?מרוג א"פת ןוימ ןוכמ קווישה ידעי

 ןכ וכ הנשה ךשמב דאמ הנתשמ ףקיהב הדובע

 ןכ ןכ תוריש/ןוטל טתקולח י"ע תואצוה יוסיכ

 ןכ ןכ הנועה ןמזב ,ידיימ עדימל .השוהד

 בשחמ ילנויצנבנוק תוקיפו בקעִמ

 6 17 (םלנוילימב) העקשהה ,ךרע

 5 44 (תונוט יפלאב) תרצות תומכ

 ןכ ןכ ףסונ שומלש לש תויורשפא

 ,םיכיראת ,םיגוס ?רחא בקעמב ךרוצ.

 ןכ ןכ םלקשמ

 ךא .הנוש םרוג תולהל לוכי "קווישה ידעל" ףיעס קר - חוקיפה תטיש דבלמ

 קר בשחמל סינכהל םעט ןיא" ויפל קומלנהו בשחוממ היה אל א"פת ןוכמ יכ הדבועה

 הלהנההו םילדגמה ץחלב רשאכ ,לצבה תנוע ירחא רצק ןמז וכרפוה - "אשונ יצח

 הנש-יצח קר .רורלקה תיבל הסינכהל ילבמ ,א"פת ןוכמל הטישה תא ס?נכהל טלחוה

 .בשחמה תכרעמל אוה םג ףסוג ,ןכ ירחא

 רוריקה ?לעפמב ראשנ - םיקשמל דע חוולדו רשק ,ץוחה יסחי ,קווישה תכרעמ לכ

 .דבלב לעפמה תלהנה ידיב :רבעב םילעפמה רתיב היהש יפכ

 ןיבל תיללכה הלהנהה ןיב חתמה רבג ,שדחה רוריקה תיב לש הנושאר הפוקתב

 :לעפמה תלהנה
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 םלדבועה דחאב רושקה אשונב הנד הלהנהה רשאכ ;הבר המוהמ הררועש השרפ התלה

 להנמ ,םילעפמה ל"כנמ ןיב ולהט תוחיש ךמס לע ,רורלקה-ילעפמ לש םיריכבה

 תא שרד לעפמה להנמ .לעפמה להנמ םע םואית :אלל ךא ,דבועהו ?שארה תונובשחה

 .הלהנהה ?רכתלו םילעפמה ,ילהנמ לכל קליחש בתכמב ,םילעפמה להנמ לש ותורטפתה
 להנמ תונויסנ בקע שדח חתמ רצונ ,םלניקת םיסח?לל לכה ורזח רשאכ ,ןכמ רחאל - ---1 ו

 דע הילהש אשונ ,ץוח-ימרוג טע-ךורא תווטל םילללכ םימכסה לש אשונב לפטל לעפמה |
 0 .ןי .ל"כנמה לופיטב זא ] 1 ו

 . . : : : יי
 יפל א"פתבו רוריק ילעפמב :"הרקבה תכרעמ תא'קודבל" הסינ םילעפמה ןלכלכ

 ףותיש-יאב שח אוהש ,הלהנהל ךלכלבה עידוה .רצק לופיט רחאל , ,ל""כנמה תוארוה

 .רוזעל לכות בשחמ תסנכה קר ותעדלו ,ימוקמה תונובשחה להנמ דצמ הלועפ

 לעפמהי להנמש ,הדובע םכסה ,םילעופה תצעומב , לטוב ,םדאה-חוכ לש שדחה להנמה

 תדעוול םכסהה תשגה-לאמו ,תוגירחמ האצותכ תאז | !רורלקהו הטפנמה ?דבוע םע םתח

 םלבחרנ םינוידו תולדדה תורטפתה תוטירד וירחא ררג הז הטעמ .רושלאל ,ןונגנמה

 .תיזכרמה הלהנהבו הטמב ,תלמוקמה הלהנהב - םהלנש לש םידיקפתה לע

 .תושק תורוקיב גפס םא םג;,וקופיס לע לעפמה להנמ אב הלאה תוישרפה לכב

 ךילש אוה קהבומו טלוב ןפואבו ,"בשחמ ?נפל"ש הפוקתל ?סופיט בצמ הז ,יתעדל

 .םידדובה םילעפמה תולהנה לש תומצעתהה ךילהתל

, 

 א'יפת לעפמל בשחמ תסנכה :'ב האוושה

 םלקשמה לש ץחלב דומעל הלכי אל (ןוימ ו ,א"פת) לעפמ תלהנה התוא

 "דבלב"ה ."דבלב ןוימל" ,בשחמ ידי לע בקעמ ןלש הטלש סלנכהל המיכסהו ,הלהנההו

 הטלשב שומלש ךשמה ,תילנויצנבנוק הרוצב ,הנועה רחאל ,ןזאמה תנכה ךשמה ללכ

 -ילעפמ תללכה-יאו א"פת יערז אשונ תללכה-לא ,ץוח-ימרוג םע תונבשחתהל תינדי

 םע ךא ,לצבב הדובעה תטלש סיסב לע הלעפוה הטלשה ,בשחמה תדובעב רוריקה

 .תויועט לש ?סחל רדעהב ןהו םיחווידהו םידוביעה תומכב ןה ,םירכינ םירופיש

 .חונו ליעי דוקפית לעפמה להנמל הרשפלאו םילדגמה ןוצר תא העיבשה הטלשה

 ולח ,ץוח-למרוג םעו תיללכה הלהנהה םע םיסחיבו .הטמ-לעפמ תלהנה יסחיבש ,ןבומכ

 .לצבה תשרפב ויהש ומכ ,"הלעמלמ" תוברעתהו . חוקיפ לש תועפות ןתוא דיימ

 לע :ודי לע רורב הרדגוהו ,הברשי החלה ימוקמה תונובשחה להנמ תוגהנתה ךא

 ייבטחמ" גשומלש ומצע לע דלעמ אוה ,בשחמה תסנכה לע רבוד רשאכ ,הנושארה הפוקתה

 ךיקפל ותכיפה (ב ;ותסברפל ןוכיס (א :רתויב תוילילש תויועמשמ וינלעב ויה

 םניאש) םיחמומ ידיב (ולבגל) םיידוס- םייעדמ םיכילהת (ג ;תריינב הנוכמ ןיזמ

 המודב .ץוח-?מרוג ,תולהנה ,םלקשמ ינפב יםוריע תויהל" השגרה (ד ;(ותלא עגמב

 :ללכ ךרדב הז ךיא עדוי התא" ':ןוזמה ןוכממ ,תונובשחה תלהנמ המצע לע הדיעה הזל

 רחא וא הז םוקמב עיפומ תועובש וא םלמי:רפסמ ירחא .דצב ריאשמ ,ךבתסמ התא

 הלא םאו ,םש וא הפ קילחמ התא עורגה הרקמב .םולשב ומוקמ לע אב לכהו ,רבסה
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 ".רמגלנ הז לכ בשחמה םעש ,רורב ?ל היה .רדסב לכה - םינטק םירבד

 עיגהו (לצב-ןו?ימ ןוכמב) ןכשה לעפמב שחרתמה ?רחתא בקעש אוה ,לעפמה להנמ

 ,"דצב התוא וריאשהש דע הדגנתהו הדחפ איה" .התעט תונובשחה-תלהנמש הנקסמל

 לנא .קפסמ בשחמהש עדי הפי לצנל לוכי םכחה לכ ןיבמ ?נא םוליכ" .רמוא אוה

 ל?תלוכל אלש םידובלע חתנמו ,םדוק רשאמ תניינעמ רתול הדובע ,םויכ ,השוע

 תוחפ הברה התדובעש ,ריעמ אוה ולש תרזועה לע ."ןמזה רסוחמ םדוק םהילא עיגהל

 הטלש לש המורתה לע .היבגל תועמשמ תרסחו תיתרגלש רתוי ,םדוק רשאמ תניינעמ

 לכ ,דאמ בושח רבד הז .ןמזב ןוכסיח ,תוריהמ רקיעב תנתונ אלהש" ןעוט אוה וז

 הטישהש חינמ אוה ,דיתעה לע ."יל רזוע הז .יאנפ ללכב לל ןיאו דאמ קוסע ינא

 דימתו ויהי דלמת תויועט לבא" .התלא תויחל דומלל ךירצו ,תואיצמה חוכמ חתפתית

 ."בשחמה לש עדלמה תא לצנל ידכב - תונובשח-ילהנמב ךרוצ היהל

 רבגתהל החילצה אל איה .דאמ הנוש ,ןולמה-ןוכמב ,תונובשחה-תלהנמ לש התשיג

 תויועט ,ןלכלכה ידי לע וא לעפמה תלהנהב ,וררבתה רשאכו ,יונישה תואצות לע

 הרגתסה םעפמ רתולו ,"תרבשלנ" איה ,הלועפ ףותיש-רסוח הלגמ אלה יזא - הלש

 ראשיהל הנכומ התיהו ,בשחמה תטלש תא לילכ לטבל העיצמה איה ,הדרשמב תכדכודמ

 הרוצב ,תושורדה תולועפה תא תושעלו תרזוע לבקל וא ,תופסונ תועש דובעל

 .תילנויצנבנוק

 םיאשטונו ,(רוריק - א"פת) לעפמה תווצ לש םיג?יס רפסמ הגרדהב ולטוב ,םויכ

 לע תוקיפל תבחרתמ איהו ,הטישה ךותב רבכ םיללכנ תויפסכ תולועפו ץוח-יקשמ ומכ

 לדיקפתב םוצמיצ לחו ,ןלכלכה ךרד תויהל ךלשמה הטמב לופיטה .רוריקה-ילעפמ

 .ת"הנה

 .,םייביסנטניא םינויד לש הרדיס רחאל .יונלש לח תיללכה םיסחלה תכרעמב םג

 רורלקה-ילעפמ תא ןיטולחל קתנל הטללחהו (ל"כנמה) הלהנהה תעצה תא הרשיא האילמה

 תכרעמש ךות ,םינושארה םלמוחתה ?נשל לעפמ להנמ סייוג דלמ .הטפנמהמ - א"פת +

 אל םיטרפה) הטמה לדיל תרבועו תימוקמה ח"הנה ידלמ ןיטולחל תאצוי חווידה

 ,ףילחמ ול אוצמל שקיב ךא ,הטפנמה להנמכ ראשנ םדוקה להנמה .(ןיידע ,םירולב

 4-5 לש היצנדק) ,ולש הפוקתהש ןוויכ ,ותוא ררחשיו ותלא המ ןמז דובעיש ,םדקהב

 \ .הנש דועב תרמגנ (םינש
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 תובנ קפמ ו םי!וכיס .5
+, | / 

 ךותל בשחמב שומיש תרדחהש תואדווב עובקל ונילע ,םיאצממה תא םכסל ונאובב

 ןוגראה הנבימ יבגל ?תועמשמ יונלש הווהמ - וב םינותנ דובלע ךרוצל ,ןוגרא

 אלל םג ,בשחוממה דוביעה תונוכתב הנומט וז תועמשמ .וב הטילשהו תוקיפה םוחתו

 ן .ןוגראה|ךותב ,תלדבנ החמתמ הדיחי לש התמקה
 1 ו !

 הנבימ לע יונישה תועפשהכ ,תיטילנא הרוצב ןגראנ םלאצממה תא ,םנמא

 םידבועה לש ?שיאה טביההו ,םלשמתטמל /םל לעבל /הביבסל ןוגראה ןיב ,ןוגראה

 .םימרוגה לכ לש היצקארטניאב הביגמ תכרעמה - תואיצמבש ,חוכשל ןיא ךא ,ןוגראב
- 

 ם ל א צ מ מ

 ןוגראה הנבימב .1

 :תו זול ל רל -| ןווי ככ יו כ ש הא

 דוסלמו היצאיצנרפיד לע עודיה תא םלה ,םינפל ירוטסלהה ךילהתה

 הלהנהה ןיבל הלעפהה תודיחי: ןיב .לודג ןוגרא ךותב תודיחי-תת לש

 ,ןתלוכי ?פכ ,רפסמ תודיחי לע תושלוחה ,םייניב-תולהנה ורצונ תיללכה

 ,םילהנמ :וללכ ,ולא םייניב-תולהנה .תומצעתהו הימונוטוא תלבק ךות

 | \.לבכט הטמ ,םירזוע ,דרשמ
[ 

 תלוכל .יזכרמה חוקיפה לש תלוכלה-יא תרבשנ ,בשחמה תסנכה םע

 לש תוברעתה תרשפאמ ,גרד לכב ,ןימאו ידילמ ,טרופמו ללוכ עדימ תלבק

 תניחכמ .המר לכב תוטלחה תעיבקבו חוקיפב ,יזכרמה הטמהו ל"כנמה

 אליה ם?כומנהו םייניבה יגרדל תרסמנה תוכמסה תמר ,תיזכרמה הלהנהה

 לזכרמה חוקלפה תלוכי .תלוכי לש היעב דוע אלו תוליעלו ןוצר לש ןיגע

 -תודיחל ?להנמ .הילע חקפל םגו תוכמס תתל ג תרשפאמה ,השדח העפות איה

 .םחוכמ םלדבאמ םילנלב-ללהנמו הנשימ
 ןהי

 ו

 ַי
 | :ה ט מ ה ק ו ז ל חה .ב

/ 
 וניא דחא שיא .חותינ שרוד ,תיזכרמה הלקנהב רבטצמה ברה עדלמה

 ,הטמה-לשנא לש תוכמסה תאו תומכה תא ריבגמ ל'יכנמהו ךכ-לע טלתשהל לוכל

 דחא ילנולצקנופ טקפסא לע טולחל םילוכיה םה התעמ .וב תורישי םייולתה

 0 .ןוגראה ללכ לש

 .םיפגאמ יונבה ןוגרא רילטצמ 00 לונבה ןוגרא םוקמב

 ןוויכ והזש וניאר ךא ;תילמרופ הנלחבמ ,תאזכ הניא ןיידע תואיצמה

 םילעפמה םתואב ,הוקיפו חוויד ,תוטלחה-תעיבק תניחבמ - תוחתפתהה

 : : . | :םשחמב שומלישה םהב סנכוהש



 םישנאה רפסמ ןטק יזא ,חוקיפל תונותנה תונושה תודיחיה תולדג רשאכ

 םואית רתול שי הלא ןיב .רתו? בר עדלמ םע רתוי תובושח תוטלחה םיעבוקה

 םה ,תאז םע .זכרמה תא קזחמ ,הטמה-לשנא לש לדגו ךלוהה םהוכ .זוכלירו

 יגרדמ םגו ,המצע תיזכרמה הלהנההמ הטילשו חוקיפ תלוכי ,לעופב ,םיחקול

 תויהל םדעב םיענומ ,וב םתולתו ל"כנמה לא םתבריק ךא .םילניב-לוהיגב

 םלפילחת םיווהמ הטמב םיחמומה ,םנמא .םתואמצע תא םיליבגמו ,הרקב-ימרוג

 .תכרעמה תונוכת תא הנשמ הז יוניש ךא ,הנשימ-תודיחי ?להנמל םיילנויצקנופ

 .אובמב ונדמלש םינועיטל ונאצמ רשא תא תוושהל ןתינ ,תויוכמסה אשונב

 ןמ עוציבה לע חקפל תלוכיל תודוה - ןוגראה דרומב תויוכמס רוזיפ

 תעיבק תלוכ*  ר ו ז י פ"כ | םירקוחהמ קלה ?די לע ספתנ - זכרמה

 הלהנהה תלוכיכ ,םירחא ידי לע ספתנ ומצע בצמ ותוא ,ןמזב וב ."תוטלחהה

 המ ,תומרה לכב ,היתועיבקל תודימצה לע חקפלו תיסלסבה הטלחהה תא עובקל

 .בשחמה תסנכה ינפל ?רשפא יתלב היהש

 םע ,ןוגראה ךותב תוחתפנה תויורשפאה עברא תא הארנ ,תיטמכס הרוצב

 :בשחמ תסנכה

 הרקבו הטלחה תלוכי רוזלפ .תויזוכיר-הד

 עדימ תצפה

 -?תלב םלכילהתל חוכ לדיל חוכ

 הנוכמ) םיטלשנ <=------ בטחמ תסנכה -------- | טדח םרוג

 תוארוה יפל תלעופה (םיחמומ)
 .(שארמ

 םינותנ זוכיר

 זכרמב הטלתהה תלוכלי תרבגה

 רוזיפ ךא .םיעיפשמ ל"נה םימרוגה לכש ,עובקל ןתינ ונרקחתש הרקמה רואל

 .זכרמה לש חוקיפה תלוכי ללגב ,תינחוכ תועמשמ רדענ תוכמסה
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 :תו ו ע ו תו ש ל מ ג .ג

 םירשפאמ - םאותמו קזח הטמ תלעפהו תוהובגה תומרב תוטלחהה זוכיר

 לע םיטלוש םיטילחמהש ןוויכ ,םדוקמ רתול תוללנויצרו תורלהמ תוטלחה

 תובוגת .ןכל םדוק רשאמ רהמ רתוי הברה ותוא םללבקמו ,עדימ רתוי הברה

 .ןוגראה תקופת ביט רופישל תואיבמ ,ולא תוביסנב ,םיבצמל תוריהמ

| | 
 | :ת רוי רה א .ד

 -לאכזל עדימ תצפהו תודיחיה ךותב תטעבב םירלכבה םיגרדה תוברועמ

 הלהנהב תזכרתמ ,תולרחאה .ההובג רתול המרל תולרחאה תא םלירלבעמ ,תוויד

 ןפואב םג וז המרב םייקה ,ירוביצ הוקיפל יוכלסה תא הריבגמ ,תיזכרמה

 ןימא ,תצמותמ עדימ תצפהב אוה ,,הזה יוכלסה שומלמל לאנתה .ילמרופ

 :.תולהנהב םיפתושה רוביצה למרוגל ,ףטוטו

 | | :תו בר ו ע מ .ה

 ,תונטק תודיחיב םילהנמ ,םייניב-ללהנמ לש םתוברועמ ,שדחה הנבימב

 הלהנהה תוטלחהב תינתומ - ה תוטמה ישנאו יזכרמה הסמה יטנא

 תודיחיב הווהתמה בצמה לע ?תועמטמ עדימ תמרדה" .עדימ תצפה לע תיזכרמה

 .גרד לכב לוהינה תמר תא רפטל הלוכ* ,תורחא

 הביבסל ןוגראה ןיב
 | / ו

 - םלשמתשמל /םלקפסל /םלטנל ללקל /םילעבל "הב?בס" גשומב םיסחייתמ ונא

 .רקחנכ םיירוזא-םילעפמ לש הרקמב הז ךכ .ם ל צ ון ב ל ק ל  :רמוא הווה

 עדלמ תצפהש ,וניאר .תכל-תקיחרמ תויהל הלוכל בשחמב שומישה תעפשה ,יזא

 לע העפשהו תוברועמ םהל תרשפאמ ,קשמה-י'זכרמלו םילדגמל יתימאו ?דיימ

 .תאז ור םילצנמ ףא םהו ,ןוגראה

 תצפה .ללככ ןוגראה תוליעפ לע רמוח תצפה ןיאט ,חכומ ,םויכ ,תואיצמב

 .הדמתהב תללכתשמ - ומצע לש תרצותה דובלע תואצות לע ץוביקל ףטושה רמוחה

 הטילש לע עדימ-תצפה לט וזה הרוצה תועמטמ תא קודביש ,רקחמב םעט שי

 ,ןוגראה תוליעפ לע ףטוט עדימ יכ ,אוה בוטחהו | ןיינעמה ךא .ןוגראב חוקיפו

 .תירוביצ-תילוהינ הערכה לש ןיבע אוה ותצפה דעלו ופקיה .?שממ ,םייק

 םיצוביקל ירוזא-ןוגרא ןיבש חוקיפלו תוברועמל תתפמה תויהל הלוכי וז הדבוע

 רשאכו םא ,ונאצמש תוברועמה ןמ ךילשהל תולקב ןתינ ,ןכ לע רתי .וב םירבחה

 -תיתעונתה המרב :?רמגל םירחא'םירושימב תוברועמ ייוכלסל - ףטוש עדימ ץפוה

 | .תימינפה-תיבוטילה המרבו תיצראה



.35 

56 

 םידבועה לש לישיאת טביהה

 .א

 .ב

 :תוי טי א תרודמ ע תו ע פו ה

 םידיקפתב םימקוממה ,םידבוע לש תישיאה הבוגתה איה דאמ תנייגעמ

 םיליבקמ רשאכ ,דחוימב תנילנעמ וז .םינותנה-דוביעל דאמ םילטנוולר

 ןוכמב) ןושארה לעפמב :םידבוע םה וב לעפמב יונישלו תואצותל התוא

 .השדחה הטלשל התודגנתה לע תרבגתמ הניא תונובשחה-תלהנמ ,(ןוימל

 רוצילה להנמ םג .תוינוניב - השדחה הטלשה תסנכה תואצות ,הז לעפמב

 תויוליעפל םדקתהלו ךישמהל תיללכה תונוכנה .םיגייוסמ - ?אנסחמהו

 .תגייוסמו תיטלא - תבשחוממה הטישה םע ,תופסונ

 הטישה יוגיש ןיא ,"דצה ןמ דמוע" תונובשחה-להנמ םשי ,יזכרמה הטמב

 ,םירחא ?דל לע ץאומ תכרעמה לש תולגתסהה בצק - תדחוימ היעב הווהמ

 .תוריבס תוארינ תואצותהו

 הכלמתל םתריהל טילחמ תונובשחה-להנמ וב ,המדאה-יתופת לעפמב

 ,תופסונ תויוליעפ לע הבחרהב ןה ,לדג התוטשפתה בצק - השדחה הטישב

 .רוריקה-לעפמ ,"חא לעפמ"ל רבעמב ןהו םידוביעה תובכרומב ןה

 םיבלטב ,תוברועמו ףותיש יכרדל רשאב תונקסמ ביתכמ הז אצממ

 .תובשחוממה תוכרעמה תנכהו ןונכתה לש םימדקומה

 :םי ד בו עה  ר פ ס מ ב םוצ מ צמ  ש ט ח

 ןכ ,תאז תמועל .ונאצמ אל - אשונב תרקוחה תורפסב רכומה ,הז ששח

 תא ,בצקה ותואב ,ל ל ד ג הל  י ל במ ,תוליעפ תבחרה ונאצמ

 ,םידבועה רפסמב ?שממ םוצמיצל הווש וז העפות ,םנמא .םידבועה תווצ

 לונישל תודגנתה וא הלועפה ףותיש תניתבמ ,יתועמשמ לדבה ךכב שי ךא

 | .יגולונכטה

 . לוצר ,* ו ג ל ש ה ל ו ת ל ע | תניחבמש ,רמוא הז אצממ

 הנעמ תתל לוכל הז יותיע .ןוגראב תותיפ תלועפ תישענש תעב ותושעל

 ילעב לש דיקפתה ןכותל רשאב וא םידבועה רפסמ םוצמיצ רבדב תוששחל

 .שדחה בצמב ,םיגושה םידיקפתה

 תצלפמ-הנוכמ"מ ששחה :ירק ,תורפסב רכזומה ,יבשחמ-וכלספה םורדנליסה

 .ןאכ טג אצמנ ,"תירותסמ

 דוביע אשונ תאצוה לש הרוצ אשנ ךילהתה ,ןוגראב םידבועה תגיחבמ

 ששח היה אל ,תרמוא תאז .ןוגראל ץוחמ רשא תינלבק הרבחל םיגותנה

 -ןדבאמ ששח היה ,ונאצמש יתלמאה ששחה .ןוגראה לע תטלתשמה הנוכממ

 לגתסהל תלוכי-לאל ששחמו ,דיקפתה-ןכותה תוחיפו דמעמ-ןדבאמ ,הסנרפ

 .שדחה בצמב ועיפולש תויגולונכטה תושירדל



 .ד

 : ּ ן' '
| 
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 תרוויע הנומא :תטלובו תניינעמ ,תפסונ העפות ונאצמ תולשיאה תובוגתה םוחתב

 טלפ לבקתה ,רמוחה תנזהב תויועט ויה רשאכ .בשחמה ?די לע םיספדומה םינותנב

 סחייתהל וכישמה םישנאה - תועטה הרבסוה םא סגו ,דיב ןקות הז רשאכ .העטומ

 לשנא א?צוהל ,תומרה לכב ,יללכ הלה הז סחל :.ןוקיתל רשאמ ןומא-רתל?לב טלפל

 רבעוה ינדי םוכיס לכ ,ןכ לע .הזב לפטמה ןלכלכה וא בשחמה םוחתב עוצקמ

 ' .םקופיס לע ואב לכהו - בשחמה "תספדה'יל

 םיעדוי םישנא :אדלרג "תיגולוכיספ" תיארנה ,וז.העפותב ןויגה שי ,יתעדל

 -רב ךמסמ אוה בשחמה-טלפ ,םתניחבמ ,תרמוא תאז .םלוכל הווש סיפדמ בשחמהש

 - בשחמה-טלפ לש ותובישח .םיבר ידי לע ותלבק םצעמ הרקב לעופב לבקמה ,הצפה

 -לע ספתנ - ץוחנ היהיש דוביע לכ ךרוצל ,בשחמה ןורכזב רמשנו םיברב ץפומה
 ו

 .רתול ןימא - ןכ לעו ,תוקיפ-לעצמאכ םיברה ידי

| 

 :תונקסמ

 לפ לע ותוליעפ תחטבהו ןוגראה לש תיתרבחה תועמשמה תא ריבגהל ונתנווכב םא

 ץמאמ ךות ,תועמשמ לעב תויהל לוכי לגולונכט יונלש ,יזא - םילטרקומד תונורקע

 ו :חיטבהל

 .א

 .ב

 .ד

 .םלגרדה לכב ,תוילנויצר תוטלחה תעיבקל םינפב עדלמ תצפה

 תיתימא תוברועמ גישהל תנמ לע ,חוקיפ-תוכז ילעבל יטנוולר עדימ תצפה

 0 .ןוגראה לע הטילשב

 וילא םיסחייתמ םויה דעש ,תורמל ,יזכרמה הטמה לע םיליעי חוקיפ-ילכ תריצל

[ 

 .ללוהינ םרוג לאכ אלו יעוצקמ םרוג לאכ
 ו

 תנמ לע ,תובשחוממ תוכרעמ םושייבו ןונכתב םייטנוולר םידיקפת ילעב בוליש

 ..הלועפ ףותלשו תונימא חלטבהל

 תולוכי ןה ךא ,יזוכיר לוהלגל "ע?רפהל" תולוכל ולא תונקסמש ,יל רורב

 .םיירוזאה םינוגראל דאמ םיצוחנ רשא ,יוביגה תאו תוברועמה תא ריבגהל
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